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A
Xu~ta négcille
,
.

as comarcas
·personalidade
xurídica

·

parq exixir o fin ·
da veda da vieira·
A frota da vieira de Cambados
convocou unha folga xeral de
meio dia o Mércores 30 na localidade para forzar á Consel!aria
de Pesca a decretar as apertura
de todas as zonas de explotación de ·pectínidos na ria de
Arousa: A Contraria de Pescadores, cuxo . Cabildo marioritariamente ten filiación popular, sostiña
qt..¡e a presión era a única forma
de acadar unha resposta positiva da Administración. (Páx. 7)

ASTERIX

De próxima aparición:

Asterix o galo
Asterix: gladiador.

"Otero Pedrayo non.era conservador", afirman
nas xornadas da Asociación d~ Escritores.

.------27-------
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A Rede de Dadqs da XuntaTelefónica a
penas interesa
aos
empresários
aos que oferece o enganche
gratuito. Desde
outros sectores
como o ensino
coidan que unha parte dese
. .enorme investirnento público
nas novas
comunicacións
poderia servir
para un plano
como o que en
breve conectará o 75 por
cento das
escalas de Catalunya.

Cambados en folga

A cizaña
O combates dos xefes
Agran travesía
Asterix: nos_Xogos
Olímpicos

----11· ----

Osegredo das novas comuliicacións

róoria comarcalización . lPáx. 4)

·•

A gran travesía

·R ato des~Ubre
o engano de ·Fraga

• Asterix

nosXogos
Olímpicos

'11i; ~ '"

\

.~ governo basca cria unha empresa própria independ.e~te da Telefónica

Galizá terá 49 comarcas, repartidas en ca,fro tipos: metropolitanas, urbanas, rur-urbanas e
ru·rais, segundo o Mapa Comarcal de Galiza apresentado publicamente por sorpresa polo
Conselleiro da Presidéncia, Dositeo Rodríguez o 25 de. Outub ro. A Xunta califícao c·omo
"feíto da- máxima trascendénci a", ineotres BNG e PSOE
consideran que non serve para
nada e que o PP só trata de
preservar as Deputacións ao ·
non darlle ás comarcas carácter
xurídico próprio como contempla o Estatuto de Autonomía,
~onvertíndo . o Mapa nunha ·car:..
ga de profund~dade contra ap~

1ítulos pu~licados:

-

As Brigadas lnternacionais lembradas
sesenta anos despois

O Govemo galega non reclamou da Administración central a ce. sión dos impostos especiais (que gravan o consumo do alcol, tabaco
e carburantes) por máis que o Parlamento o aprobara por unanimidade. Así o manifestou o vicepresidente do Govemo español, Rod · o Rato, o 29 de Outubro na Cadena Ser. Rato afümou, a raiz da
polé ica estabelecida por mor do pacto sobre o concerto económi_co asco, ·que "calquer comunidade pode demandar nun determiado momento, que os ingresos por vendª de tabacos oú hidrocarburos que se recadan nela sirvan para a financiación desa Adminis-.
tración autonómica". Rato fo¡ máis alá e declarou que se existise tal
petici.ón "teriamos que estudai as fórmulas, pero nengunha comunidade nolo demandou ainda". Era esta a proposta que Raxoi (que
se most:ra contrário a estas cesións) non lle deixou formular ao con- .
selleiro Orza na reunión do Consello Económico e -Fiscal? Por que
Fraga non puxo sobre a mesa na sua viaxe a Madrid o mandato imperativo do Parlamento? E por iso polo que Fraga non quer daráplitaceó:is ante os deputados galegos da sua vi~xe a Madrid?•

Xesús Vega:
'Galiza queda
rezagada das
comunidades
históricas'
"Galiza perdeu unha oportunidad e para establecer unha
negociación bilateral co governo central sobre a financiación , como están a facer
cataláns e bascos'', sinala o
economista e deputado do
BNG Xesús Vega. Esta posibilidad e non se concretou
porque "Fraga non quere
causarlle problemas ao go verno amigo". O BNG, segundo Vega, reclama ·máis autonomia financeira e unha negociación que incluía a débeda histórica, asi como os necesári os instrumentos para
compensar a residéncia fiscal
foránea de certas empresas e
dos seus accionistas. (Páx. 13)

Manuel Seixas
gañador ~o Xerais
dé novela
Perto de cincocentas persoas
dérons-e cHa na cea dos prémios Xerais e na volta destes a
Vigo, ·onde non se celebraban
desde hai dez anos. Manuel
Bragado, director da editorial,
Victor Freixanes, conselleiro de-·1egado e o escritor Xosé Luis
Méndez Ferrín oficiaron unha
enfre·ga de prémios na que a
sorpresa da noite foi. a concesió'n do Xerais de novela ao
guitarrista, compositor e profesor
de filosofía Manuel García Se~
xas pola obra A velocidade do
trio. António Garcia Teijeiro gañou o Merlín cun libro de poesía
Na fogueira dos verso~.. (P~x. 21) ·
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Empresári_o: que batallaran
por extender a RDSI consideran que foi' un erro publiéitar a
rede coma unha panace.._a e
· darlle máis importáncia á ferramente tecnolóx-ica que ao contid o da xeréncia e á cultura
empresarial. O conselleiro de
Cultura, Xesus Pérez V'arela,
entende .q ue despois da revolucion neolítica e da industrial
·"chega a terceira revolución
que dará lugar a unha nova
sociedade: isó ,que uns apelidan coma sociedade post-industrial e outros sociedade do ·
coñecemento ou dixital, pero
e_n 'calquera, caso unlía sociedade que evoluciona xa ao ritmo que marcan as tecn<i>loxias
da i'nformación".

O presidente da Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicacipn 'da Galiza, Gil Carlos Bernárdez Matovelle, coida que foron un g-r-ande avance os acordes entre a Xunta e a Telefónica. "Puxéronse as bases ~ para
a extension da rede dixital de
serv!zos integrados e temoE¡ un
terreo abonado para - e:xplotar
a curto prqzo . Ternos unha escala de Enxeñe'iros de TeleComunicació'n e . un ha faculdade de Informática que poden
desenvolver aplicacions que
xeneren valor engadido _e reforcen . a promoción de pequenas
empresas especjalizadas". ·
Outros advirten que a Xunta só
leu as páxinas do Libro Bran-

o_: espectro limitado.da~ emisió~s por rádio fai que a
co da Comunícación que facian r~feréncia á empresa privada e, parcialmente,- á .comunicación interior da Universidade. Catalunya, por exemplo,
ten, adiantado un plano de en -'
sino ·que comunicará ·o 75%
das escalas e institutos a traveso da rede lnte.rnet. No entanto , o Governo basco investirá 70.000 millóns para· montar

r

apost~ de futuro máis recorrida pora as comunicacións sexo o cabo. A. IGLESIAS

a sua própria rede de servizos
intégrado·s e· independizarse
da rede centralista da Telefónica. Vitória interven co 40% na
Euskaltel de Mikel Larrea, opción · coa que quer coartar a
ameaza de .que dua& vilas bascas teñan que comunicarse
entre si a traveso dunha central da Telefónica situada tora
-do pajs. Convergencia i Unió

. pacta coa, Telefónica a cobertura de aJgúns servizos avanzados ao tempo que desenvolve unha rede própria.

Desprezo temerário
Ao concelleiro de Cultura parécelle "temerário o desprezo que algúns amasan cara o reto que su.- ' '

.

· ' Pasa á páxina se'g úinte
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Ven da páxina anterior

Fraga oculta dados
do seu curriculum
no web de Internet

pón para Galiza a incorporación
a esa nova sociedade configurada polas auto-estradas da comunicación". Esta opinión contrasta .
co retrasó no deitado do cabo,
do que- só se ·ocupa Telefónica ·
nas sete cidades. No Estado, vai
avanzada sobre todo a rede de
Valéncia pero tamén progresan
as de Barcelona, Madrid e algunhas cidades andaluzas.

A información que a Xunta ten
introducido na rede Internet inclue un currículum do seu actual
presidente, Manuel Fraga, no
que se ocultan dados de interese sobre o seu pasado. No. mesmo _n.on se fai referéncia aocargo que ocupou como ministro
da Governación (hoxe Interior)
durante a Ditadura. O seu paso
pela carteira de Información e
Turismo entre i 962 e 1969 e resaltado como o periodo no que
"España se converteu na primeira poténcia turística mundial".

A Xunta aposta por cablear sen
cabo, opción que o enxeñeiro
Nicholas Baran califica de inviábel porque mentres o número de cabos se poderia incrementar sen limitación, o espectro de micro-ondas ten un límite. Tratándose dunha tecnoloxia marxinada e excepcional,
seria máis cara e algúns técnicos acautelan contra os problemas de mantemento e conversión . "Esto u en desacorde con
esa opinión -intervén Xavier Alcalá- porque o cabo sen fio é
igual de bon e menos caro. A
nova tecnoloxia LMDS de sistemas interactivos via radio de
moi alta frecuencia e moi alta
capacidade , é infinitamente
mais barata ca do cabo e aterece os mesmos servizos de maneira celular. Por exemplo, permitiría ver a televisión en movimento e unha integración total
de servizos".
Quen paga esta infraestructura? Fraga coida que tan importante é a comunicacion de
avangarda coma que sexan as
próprias empresas privadas as
que vañan poñendo os cartas
para que se desenvolvan. Á
Administración só lle compre
levedar e retirarse. "Que quen
paga esta estructura -pregunta
Alcalá? O que vai facer negocio. estaria mellar preguntarllo
'á Retevisión e a consellaria de
Cultura e Comunicación".+

O web da Xunta na nova rede informativa foi presentado a pasada semana polo Conselleiro de
Cultura Xesús Pérez Varela e polo próprio Manuel Fraga lribarne,
quen informaron de que o mesmo comezou a funcionar o 25 de
Xullo deste ano. Ainda que no referido acto non se mencionou, a
Xunta xa tiña anteriormente outro
web na rede, en idioma castelán,
qüe seria retirado despois de que
a deputada Pilar Garcia Negro
deñunciase, en sesión. parlamentária, a exclusión do galega por
, parte da Xunta nas novas vias de
comunicación. O web actual utiliza os idiomas castelán, galega _e
inglés, segundo os casos.

O tendido do cabo apenas comezou nas cidades. A Xunta é pardidária de cablear sen cabo.

Nos Estados Unidos preocupa a re~dabilidade de l~ternet
A visión dun novo mundo, global- - cian a desenvolver algunhas proNicholas Baran, director admente conectado, con informametedoras tecnoloxias en tanta
xunto da revista BYTE di que
ción inagotábel e axentes electrónon apareza o número de cliena rede Internet é un paso de
nicos intelixentes que nos liberates que eles mesmos se prome- . xigánte da revolución das cosen de boa parte dos traballos
teran. O resultado desa situación
m un icació ns. "Se esta rede
diários ten pouco ou nada a ver
é que, na espera de quen pa~
avanzase co apoio e a colaboco futuro a meio prazo da indúsgue, o Internet leva camiño de
ración dos governos, seria untri a da comunicación que está
transformarse en rede para · ha rede accesi bel a todo o
máis preocupada polo benefício.
anúncios d~ compra-venda e de
mundo. Polo de agora leva
divertimentos electrónicos de pa7 camiño de convertirse nun
go. Hoxe, nos Estados Unidos,
A vida mellar que prometian as
servizo para os que teñen
auto-estradas da información e a
quen mantén o·sistema son somáis meios dentro da sociedade,· pagado pala publicidarevolución dixital de Bill Gates e
bre todo empresas privadas coNicholas Negroponte é de pago
ma MCI, A T& T, BOL T, BARAde e por cuotas de acceso
prévio. Polo de agora os grandes
que moitos non se poden perNEK, NEWMAN (BNN)' e algúns
grupos de comunicacion renúnservidores rexionais.
mitir".

A razon desta .visión pesimista

é que nos Estados-Unidos.a rede · Internet req1:1ire investimen~
tos de-crecente importáncia para medrar .e atender as demand¡;is de servizo má1s rápido e
precis.o. Aumentan as protestas
polos fallos· do correo electrónico. Despois de os_usuários Jecusar os repetidos intentos. de
subir as tarifas de enganche, as
emwesas que cobran o acceso
á rede volven á vtsta aos anunciantes. Para finanza o crecemento están caindo nas mans
das empresas privadas.+ .

Manuel Fraga e Xesús Pérez
Varela destacaron a inclusión
de información en Internet como
unha proba de ''transparéncia" e
"servizo aos cidadáns", ainda
que o web dispoñerá unicamente de información oficial. A carátula.de presentación aterece catro opcións, duas das cales teñen que ver co presidente. A
oposición parl~mentar aparece
só nomeada para dar canta do
número de deputados que posue cada grupo. Como curiosidade pode lerse esta, no apartado referido ao hino: "En 1975,
mentres tiñan lugar uns actos
folclóricos na festa do Apóstolo,
a xente comezou a erguerse
cando o hino se cantou. O ano
seguinte instaurouse este costu. _ me de xeito definitivo na Praza
da Quintana, ratificado tamén ·
poi as autoridades asistentes".
Fontes de San Gaetano sinalaron tamén que esta era a primeira comunidade do Estado que inclue este tipo de información en
Internet, esquecendo que a Generalitat·puxo .xa en . marcha un
servício similar; ainda que máis
completo, hai vários meses.+

I<

A Xunta pon a rede e outros os Contidos
O control e a estructura dos meios de comunicación de
grande espectro nunca deixaron de seren matéria
política de primeiro interese e non é raro que nesta
hora en que a información vive un cámbio de grande
calado pala chegada de tecnoloxias que mellaran o
' alcance, a rapidez e a calidade da transmisión o poder .
escatime o debate político da organización e c.ontrol
das redes de información e da sua utilidade social.
A proposición central de Fraga é que aquí non hai
nada que discutir: 'o mercado e o beneficio comercial
serán quen governen a comu.nicacion global. Un
aguillón de caricatura pretende asoballar aos que se
aproximan ao deb¡:ite do control democrático da
·
comunicación. Desde o entorno de Fraga dinque son
temores milenaristas, derrotismo interesado e medo
paduano ás tendéncias globais. Maniqueísmo finxido
para non teren que explicar que a globalización é
. 9o_bre todo un proceso de concentración acelerada de
'·
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grupos de.presión da comunicación. News
rñillonárias á Tele~ónica· e vender o proxecto con
Corporation, Disney, Time Warner, Viacom e TCI son
termos técnicos valeiros de contido. De todo este plano
as cinco que sobrancean seguidas da General Electric
o que resulta polo de agora é un tecido no que se .
producen soportes lóxicos para que outros veñan
(proprietáriaLla NBC), Westing/]ouse (que ten control
da CBS); .Seny, Seagram, 7?bili'ps, Ha vas e
·
. vender 9 que lles interese. Os que tiñan a
.
responsabilidade de pensar desde aquí, culpabilizan
Bertelsmán Esta estrwctura imperial vai entrar no _.
Estado p9Ja Telefónica.? que Fraga entrega fondos da · ·aos emf?resáfios de non teren madrugado para entrar
Autonomía para·consolidar ün esquema centralista. _
nas novas redes con ideas que se filtren a todo o
mundo. En todo caso fracasa un poder público que non
Delegación sobre delegación, os grupos de
·qúixo ou non puido acertar no seu obxectivo ao
comunicación que cantan co apoio da Xunta e das '
Caixas de Aforras para operare·n neste novo horizonte
defender intransixentemente as novas comunicacions
como panacea e o libre mercado como fórmula única.
da comunicación, recoñE~cen a' sua vontade de se
·Os conceptos fetiche (autopistas da comunicación) e as
converter en simples intermediários dalgunha destas
referéncias a magnitudes inexorábeis (ciber-espazo)
grandes empresas.
non 'nos ·impiden ver como outros poderes dentro do
Estado e da UE non renuncian a ser interlocutores
Vista a magnitude dos cambios anunciados na
dentro das redes mundiais de informacion, mentres
comunicación; sorprende o secreto do proceso. A única
Fraga quere mellar que sexamos intermediários. +
iniciativa pública para construir estructura própria de
ANOSA TERRA
comunicación consiste en entregar ca~tidades
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AXunta non as dota de personalidade xurídica nen de lindes, incumprindo o Estatuto
.
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A.comarcalización recibe unha carga de profundidade
· coa elaboració.n do Mapa
-*A. EIRÉ

A CORUÑA
A1 Onagal

Galiza terá 49 comarcas, repartidas en catre tipos: metropolitanas, urbanas, rur-urbanas e
rurais, segundo o Mapa Comarcal de Galiza apresentado publicamente por sorpresa polo
Conselleiro da Presidéncia, Do.;.
sit~o Rodríguez o ·25 de· Outubro. A Xunta califícao como :
"feito da máxima trascendéncia", mentres BNG e ,PSOE
consideran que non serve para
nada e que o PP só -trata de
preservar as Deputacións e;to_
non darlle ás comarcas carác-ter xurídico próprio como éontem pla o Estatuto de Autonomia, convertíndo o Mapa nunha
carga de profundidade contra apróp-ri_a comarc~lización.
O Conselleiro Dositeo Rodríguez
apresentou publicamente o Mapa
Comarcal de Galiza e xa comezaron as protestas. Foi todo unha. O
rexedor de Rábade, Alfonso González Barrera (PP), criticou. -con
dureza o feíto de que este município sexa adscrito á comarca lu-. guesa, separándoo da sua natural, A Terra Cha. En Castro de
Rei criáronse as Brigadas en defensa do património chairego, que
reclaman tamén que esté concello esteña na Tsrra Cha. O alcalde de Murás, protesta, nembargantes porque o incluiron na Terra Cha e non nas Terras de Viveiro, da qu~ forma parte orográficamente. En Meira e Poi, tampouco non querian quedar fora da
Terra Cha e afirman que a comarca que lles asinan xuntamente
con Riotorto e Ribeira de Piquin e
moi pequena. No Morrazo tamén
protestan porque rachan a_comarca natural peninsular, deixando
fara á Marin e Yilaboa. Nesta protesta coinciden todos .os grupos.

A2 Ferrol
A3 Eume
A4 Coruña

AS Betanzos

-

A6 Bergantines
A7 Ordes

/J.B Ariua
AfJ Terra de Melide
A10 Flste;ra

A11 Barcala/Xallas

•

LUGO

OURENSE

B1 Maril'\a Occidental
B2 Maril\a Central

C1 Carballiño
C2 O...rense

B3 Marina Oriental
94 TerraChá
BSMeira
86 Fonsagrada
87 Lugo

C4 Te!ra de Trives

C7 Terra de Celanova
ca Allariz/Maceda

BB Ulloa
89Siuria
81 0 Aneares

C9 Bando
C10Limia

811 Chanlada

C11 Verin

A12 Muros

B12Terradelemos

C12V"iana

A13 SantiaQo

813 Ouiroga

A14 Barbanza

. PONTEVEDRA

01 Caldas
02 Tabeirós/Terra de Montes

OJOeza
04Salnés
OS Pontevedra
OS Morrazo
07 Vigo
06 Condado
09Paradam~

01 o Balxo Mino

.das, para que os viciños non se
enterasen". De momento, as disputas ainda están a comezar_peronos próximos dias vanse agravar,
cando se comece a perfilar cal
será a capital:dade comarcal. O
PP, para curarse en saude, non
asigna esta función a nengun núcleo, pero se se decide a ubicación do Centro de Recursos, a
sua localización vai aparecer como unha capitalidade virtual, coas
disputas conseguintes.

-

Mais.. todos os alcaldes, incluidos - Desde a Xuntá considérase que a
os do PP, teñe,n unha queixauná- _confecjón do Mapa supón un ''feínime: "ninguén consuJtou para
to de níáxima_trasc~ndéncia, pornada a nosa opinión,._
.todo -se fixo _qué é ~:rxerrne do futuro de Galiza
no que infraestruturas: e servizos
desde un despacho; ·ás ·¡;t:q~~ha-

A.

C3 Terra de Caldelas

es Valdeorras
es Ribeiro

EIRÉ

O abráio americano
Ficou apampado o xornalista norteamericano Joe, Zeff comprobando
que os xornais galegas o qµe fan é reproducir a iriformación das notas
que lles remite o Goveqi9, sen verificala nen cuestionala, sen que
exista tamén unha análisé dos feítos expostos polos políticos, até o
ponto de que os nasos meios de comunicación parécenlle "instrumen,
tos do Governo". Convidado pala Asociación da Prensa de Campos,
tela, seguramente non tivo tempo nen de analisar os convénios Suscri,
tos entre as empresas xornalísticas e a Xunta e, menos, de decatarse de
que, precisamente, a política do PP susténtase totalmente nesta repro,
dución sistemática e acrítica.das suas mensaxes. A penúltima campaña
do -PP e a sua prensa é apresentar .a visita de Fraga a Catalunya como
un intento de intermediar ante Pujol nos temas autonómicos para
achanarlle o camiño a Aznar. O principal cometido da visita de Fraga
é d_ar unha conferéncia no Centro Europeu das Rexións que estaba
programada moito antes do encontro de Pujol con Amar. Ademais, é
sobrecolledor ler que "Pujol, de maior, quixera ser como Fraga".•

estruturaranse a partir da Comarca", en palabras de Andrés Precedo, director do Gabinete de
Planificación Comarcal e asesor
áulico de Fraga para estes temas,
pésie a que tente recubrirse dun
pretendido cientifismo.

Non v~le para nada
A perc~pción da oposición é totalmente diferente, xa que consideran ao Mapa como unha
"campaña propagandística da
Xunta". BNG e PSdeG-PSOE
coinciden en afirmar que "o Mapa non serve para nada". -Se o
voceiro do BNG para estes temas, Suárez Canal, chámalle

"mapa de tebeo, pois non
ten contido real , é unha enteléquia", o do
PSOE, Gato
Soengas, califí ca o como
"sucedáneo ",
coni ncidi ndo
tamén os dous
en que "para
unha tesina
académica podia servir".

parlamentário socialista .. Gato
'pon como exemplo ás 20 comarcas que están agora a funcionar como planos pilotos onde
todos os cárregos son parentela
de dirixentes populares ou son
pagos a trasfuguismo político.

Inconstitucional
Alfredo Suárez Canal , sostén
que este Mapa, ademais de supérfluo desde o ponto de vista da
organización territorial, é inconstitucional. Baséase o parlamentário nacionalista no artigo 40 do
Estatuto que fala de "recoñecer a
comarca como entidade local
con personalidade xurídica e demarcación de seu". Para isto teria que facerse por lei, pero a
Xunta o que promulga é un decreto. O BNG apresentaria recurso de inconstitucionalidade se
pudera facelo, para o que precisaria ter grupo parlamentário
próprio en Madrid. Tamén Gato
Sonegas critica que se desperdície a oportunidade de cumprir co
mandado estatutário e que "o
Parlamento se enteirase pola
prensa". Dositeo Rodríguez afirmou que está disposto a escoitar
todas as alegación que se realicen no periodo de 30 días e que
despois discutiráo na Cámara.

Suárez Canal
afirma que o
único que pretende o PP
con este Mapa é "facer
·que fai". O
- parlamentário
do BNG razona que o PP o
que trata é de
"desprestixiar
as comarcas ,
facendo unha
comarcalización que non
serve para nada", ao tempo
que o utiliza
eleitoralmente
como unha
Para Gato Soengas, este .Mapa
.
das suas realizacións estrelas. A contestación
apresentado a toda presa, resinterna dentro do próprio partido . ponde ao interese particular de
lograría parala "facéndolle ver
Dositeo Rodríguez que quedaría
aos próprios alcaldes que o Maen situación precária ao ser relepa non serve para nada e que
vado no debate do Estado da Aunon ten entidade''. Ao tempo, co
tonomia como voceiro, pero, sodesprestíxio comarcal , estarian
bri;todo "que perde poder a mans
preservando as Deputacións ,
de Pérez Varela que lle chuchou
máis de 500 millóns do seu orzaque permañecerian con todas
mento". O Conselleiro da Presi-.
as suas competéncias, sen cederllas ás comarcas.
déncia tentaria dar imaxe de eficácia ante Fraga e ante o partido.
Gato Soengas cree, ademáis,
Gato pensa que lle pode sair mal
outra volta, como cando Cachaque hai outras razóns . "Con este mapa o que se pretende é
rro lle paralizou a comarcalizainstitucionalizar o nepotismo do
ción . O parlamentário socialista
PP, pois crian dotacións e notamén cree qae, de novo, vai hamean cárregos sen nengun conber guerra no PP por mor da pretrol político, a dedo", afirma o
ponderáncia municipal.•

Un programa ~strela, esquecido
A comarcalización con enti~
dade xurídica própria era un
dos programás estrelas de
Fraga lribarne cando desembarcou na Galiza. Asi o puxo
de manifesto tamén no seu
primeiro debate de investidu-.
ra, prometendo telo acabado
antes de rematar o seu mandato de catro anos. Pronto tique desistir. O podér dos
presidentes das Deputacións,
principalmente de Cacharro
Pardo, votaron abaixo a Lei
de Comarcalización. As Deputación manterian o seu po. der intacto e, Fraga, por vez
primeira publicamente, demostraba que non era quen
de controlar as baronías do
seu partido cando se trataba
de temas cruciais para a sua
sobrevivéncia.

vo

Na sua política de apariéncias . dente do partido. Para realizar
o plano criábase o Gabinete
comezaron coas comarcas pilotos, primeiro catro, unha en
de Planificación e Desenvolvicada província, ampliando lago
mento Comarcal S.A., outra
o cupo . a oútras catre en cada
empresa privada, de capital
demarcación territorial. Dábase
público. O Parlamento non tiña
arte nen parte e os concellos
sensación qué se estaba cumnen sequer opinaban.
·
prindo o prometido, comarcalizando e, ao mesmo tempo, demostrábaselle aos presidentes
Agora o follón xa está armado.
das Deputacións, que estas
De Norte a Sul e do Leste ao
Oeste, os alcaldes e concelleicomarcas non só eran inofensivas, senón que se lles podia
ros populares levantaranse cosacar proveito. Criábanse ormo irmandiños. Ante o rebúmganismos ·públicos como funbio a Xunta sacará unha condacións ou como xeréncias coclusión pública contundente:
marcais, que .eran un novo fonon se pode realizar a comar- ·
co de clientelismo, escapándocalización . As deputacións eslle totalmente ao control parlatarán a salvo. O sucedáneo
mentar. A Administración única
posto en marcha servirá para
convertíase en duas adminisos intereses partidários. O
tracións: un pública e, paralelaMapa Eleitoral (perdón, comente, outra privada, depen- _marcal) estará rematado.•

ANOSATERRA
\·

3 l DE OUTUBRO DE 1996

Asua grande preocupación é que podan ser superados·eleitoralmente poto BNG

"'ª

O PSdeG·PSOE pecha fileiras proclamación
de Abel Caballero como candidato á Xunta
O Comité Nacional
do PSdeG-PSOE celebrado o 26 de Outu bro foi calificado
como de "reencontro" polo secretário
xeral Francisco Vázquez. Nel foi proclamado Abel Caballero
como candidato do
partido á presidéncia
do Governo autonómico, sen que nengun sector se pronunciase en contra.

a comezar por CCOO,
onde os socialistas xa
son maioritários en vári as zonas. Para convencer á militáncia e ao
eleitorado das posibilidades socialistas, Abel
Caballero remítese a
un comentário realizado por António Ramilo
nun xantar cos directores dos meios de comunicación, onde afirmou que os inquéritos
non presaxiaban unha
maioria absoluta do PP.

Abel Caballero afirmou tras ser proclaTanto Abel Caballero
mado candidato que
como Francisco Váznon ia entrar en
quez mostráronse sacampaña eleitoral "a
tisfeitos do apoio unánioito meses dunhas
me ao candidato, agareleicións" que considando que o congreso
dera serán antes do
a celebrar dentro de capróximo verán. Pero
tre meses, sexa unicaa sua intervención
mente de "divulgación
ante a prensa tinguiudun proxeto de Goverse de eleitoralismo
no alternativo ao de
COaS mensaxes que .,Fraga trata de dartle oxíxeno ao ING" segunda Caballero.
A.I. Fraga". Pero aínda que
van ser o seu princino Comité Nacional topal cabalo de batalla até o mesdas as intervencións pecharon
xe, maiormente de Francisco
mo dia de reflexión. A primeira
filas, foi sintomática a non preVázquez. Asi, o principal obxetimensaxe que pretende trasmitirvo nas próximas eleicións, sesenza dalguns críticos, como
lle á sociedade é que o PSOE
gundo palabras de vários memCarlos Príncipe. O Mércoles sepode gañar as eleicións. Duas
bros do comité nacional, non poguinte, no pleno municipal de Viserian as razóns: "todo o que
de ser outro que "superar eleitogo, Lola Villarino proclamou a
se fixo nos últimos anos neste
ralmente ao BNG". Para isto a
Príncipe candidato socialista papaís, fixémolo nós" e o "PP estára as próximas municipais, arreestratéxia iria conducida a "manlle a dar oxíxeno ao BNG". Esta
ter o voto da terceira idade e lometendo con dureza contra Abel
formulación vai en procura de
grar arrebañarlle aos nacionalisCaballero e o seu sector aos
que alcumou de traidores. Mematapar un campo político próprio
tas o voto xoven". Están tamén
a deseñar unha estratéxia de
no temor dunha dialéctica eleitobros do PSOE vigués e composral bipolar Beiras-Fraga.
"acumulación do voto de estelano afirmaron que agardarán
á confeción das listas para deciquerda" que incluie un intento
Precisamente o BNG é a grande
de acorde con Esquerda Unida. dir se farán ou non campaña a
preocupación dos socialistas hoDe momento o achegamento vai
prol de Caballero.• -

Os alcaldes de Quiroga; S~viñao e
Taboada renuncian ao canon eléctrico

5

No pleno do 28 de Outubro da Deputación Provincial de
Lugo, foi rexeitada polos votos populares unha moción do
BNG que instaba a forman unha comisión que xunto cos
.concellos afectados polo canon sobre producción de enerxia eléctrica negociaran o investimento do referido canon
nos 17 concellos afectados. Os alcaldes de Quiroga, Saviñao e Taboada, Xulio Alvárez, Xaquín González e Xosé
Xesús Ramos Ledo respeitivamente, votaron en contra da
proposta mália que os seus- concellos estean afectados
polos encaros de Belesar, Os Peares, San Estebo, Sequeiros, Montefurado e San Martin. Segundo a sentenza
do 9 de Decembro de 1_994 do TSXG corresponderianlles
centos de millóns que a Depatación teria que distribuir
nos concellos. Desde o BNG na Deputación; a opinión é
que Os alcaldes populares obedecen o ditado de Francisco Cacharro Pardo, presidente da ins.titución provincial.•

Oreitor de Vigo
confirma xa a permanéncia de Traducción
Desde o ·Luns 28 grande parte dos alunas de
Humanidades da Universidade de Vigo estiveron
pechados no reitorado en protesta polo translado da
titulación de Traducción ao campus de Pontevedra. O
próprio presidente da Xunta, Manuel ·Fraga, foi testigo
da protesta ao acudir á entrega de diplomas dun master
ese mesmo dia. Pero o que xa se comentaba desde o
comezo da ·polémica foi confirmado o Mércores 30 polo
reitor Xosé Luis Rodríguez Vázquez ao chegar a un
acordo cos alunas pechados: Traducción quédase en
Vigo. Un dia antes, o reitorado culpara do conflito á
Xunta por decidir implantar Filoloxia Galega en
Pontevedra.e querer_acompañala de Traducción. Ao
final, tratábase dun intercámbio que contente, sobre
todo, ao deteriorado campus de Pontevedra, que
quedará con Filoloxia Galega. Pespois de funcionar
durante dous cursos en Vigo, a idea de transladar
Traducción a Pontevedra foi rexeitada por todos os
colectivos da cidade. •
··

Direétores de centros-de·Lugo e Ourense
protestan polo "deterioro do ensino"
Os comunicados de directores e profesores de centros de
ensino secundário e de bachelerato de Galiza nos que protestan polos escasos recursos económicos que manexan para realizar o seu traballo sucédense. Nos-últimos dias, os directores da provincia de Ourense emitiron un comunicado no
que sinalan que "continua a progresiva reducción de orzamento para gastos de funciof!amento dos centros" e a "improvisación na implantación da ESO". Pala sua parte, 19
dos 23 directores de centros de Lugo denunciaron o "progresivo desvio de fundos do ensino público cara o privado".+

VIGUISMO FÁTUO
M. VEIGA

1

·

Din que Roo evelt salvou o capitalismo norteamericano facendo o contrário do que lle recomendal:1an
capitali tas que boicotearon cada un dos seus paos na presidéncia. A burguesía viguesa emite estes
dias mensaxes através do Clube Financeiro, da Cámara de Comércio, do presidente da patronal António Ramilo e das páxinas da prensa local, pero non
semella máis lúcida que aquela dos Estados Unidos
nos críticos anos trinta.

pouco se preocupa de equip,ar a biblioteca central,
construida grácias á contribución do concello, e pé~
sie a que a povoación universitária vai en aumento.
Setecentos alunos de Formación Profisional quedan
sen praza cada ano. Pero nenguha destas reivindica~
cións está incluida na cacerolada patronal.
O ideoloxismo _pesa máis que os pr.óprios intereses.
Ós comerciantes retiraron as protestas contra a ins.-talación de Continente desde que están no póder "os
seus". Unha resesa patronal, formada ná disciplina
centratista e nas prevendas cuarteleiras do anterior
réxime, confía agora hos cantos de serea de Maastricht e aceita con mirada bobalicona a destrución
do tecido industrial.

A capital do Sul está falta de infraestruturas e servícios públicos, pero a sublevación dos patróns vai de~
sencamiñada. Non se trata de repat:._tir as migallas orzamentais, nen de contribuir ao viguismo falando de
agrávios comparativos frente ao Norte. O problema de Vigo é que ten os servícios sanitários máis defi~
En- que consiste xa que lago o seu programa? Pois
cientes de Galiza, para o volume de povoación que
en reivindicar a instalaGión do Casino da Toxa na
debe atender, e esa burguesía non só non ' protesta,
temporada de inverno, en pedir a recalificación da
senón que gaba as privatizacións do modelo Romai.
beiramar para servizos (de qué?) e un parque de
· Os sectores produtivos: a pesca, o porto, o naval e a
ócio que nen eles mesmos saben en que consiste.
conserva, son desmantelados sen que o alto mando
Ah! Tamén gastaron 18.000 millóns de pesetas en ·
do empresariado abra apenas a boca.
facer un tunel nun recheo e mesmo calquera dia
retoman o proxecto da gasolineira para rematar
O porto, un dos máis importantes de Europa no seu
dunha vez por todas coa ria. .
momento, non recibe máis de mil millóns de 'pesetas
ao ano por part'e do Estado, está a cada máis-aillado
O Roosevelt de Vigo non será. desde lago Manuel
por ferrocarril e perde competitividade frente ao de
Leixóes, pero Ramilo só pensa en privatizalo. Vigo ' Pérez, home conscente a estas alturas das suas limita~
ciÓns, pero tampouco un Paco Vázquez á viguesa, coadolece dunha mala comunicación por treni- o prinmo algúns parecen estar buscando. Non é un problecipal méio de transporte de mercancias, tanto con
ma de agrávios, que precise de caudillismos, senón de
Madrid, como con Portugal. A cidade carece de par~
saber que modelo d~ cidade se quere. •
que industrial, responsabilidade da Xunta, que tam-

Entrega das sinaturas na Consellaria de

Políti~a

Territorial.

A. PANARO

Entrega d_e sinaturas contra a peaxe
na autoestrada de Carballo
O Xoves 24 foron entregadas na consellaria de Política
Territorial 16.000 sinaturas contra a peaxe na autoestrada
A Coruña-Carballo. A plataforma cidadá de Carballlo foi a
encarregada da recollida e entrega ~as sinaturas e os
seus representantes entrevistáronse cos grupos
parlamentários do PSOE e BNG para transmitirlle a sua
oposición ao pago e rexeitar a alternativa da comarcal 552
por ser unha das estradas máis perigosas de Europa.
Este tramo de autoestrada ten 30 quilómetros e os
membros da plataforma sinalaron que recolleron as
sinaturas nun só dia en Laracha. Reiteraron ademáis a
necesidade de que Xosé Cuiña aclare as contradiccións
que_mantén _sobre a peaxe. •
. __ ___ __. ___________ _

GALIZA

6

ANOSATERRA

N2 750-ANO XIX

31 DE OUTUBRO DE 1996

OPtNIÓN
ANTES DE DORMIR, DESDE O LEITO DE PA,. TAMÉN SE MESTURAN, Á HORA DE DAR UN,
LLAS A HOXE, O SER HUMANO PERGÚNTA, HA RESPOSTA. ANTÓN RISCO E VITORINO
SE DE ONDE VEN E QUE SERÁ DEL. A BIOLO, PÉR.EZ PRIETO INTERRÓGANSE SOBRE A
XIA E A RELIXIÓN COMPITEN -E ÁS VECES METAFÍSICA,. A RELIXIÓN E OS SEUS LÍMITES.

AVENTURAS DUNHA AMEBA
ANTON RISCO

A primeira ameba nada no mar por unha
feliz conxunción química, lonxe de conformarse coa súa mínima condici.ón unicelular, quixo medrar ata igua·r ó bo Deus,
e foi así coma chegou
a desenvolverse ata ·
xerar o home. Polo
que o bo Deus, cioso,
condenou esta ameba,.
tan ambiciosa e rebelde contra a súa propia
condición, á temporalidade e a historia.

ameba, a nosa primeira Nai-Pai,. cumpre
sen tregua a súa necesaria masturbación e
autodevoración: Só así poderá conservar
o mundo vivo. Mais deste xeito resume
tanto a historia natural coma a arrogante
Historia humana.

ríase facendo animarse dentro dalg~nhas
· das partículas xeradas pola grande explosfón a unha mínima xelatina coma pinga
de semen.

¿Que son estas metafísicas abondo antropomórficas? Sen dúbida ningunha, pero non
máis cas que viñeron argallándose ó longo
Se ligamos o longo
da historia tantas relixións. Foi por iso polo
é
que ousei pór na boca dun dos personaxes
encadeado.de aventuda miña novela castelá La Cita; "Despois
ras de sernellante amede todo a metafísica sexa quizais a forma
ba coa historia que os
sublimada da prostitución, pois se afai a tóastrofísicos nos narran
"verbo da orixe "do uní-:' dolos desexos,,. Haberfa que preguntar a
outros animais como conciben as súas. Coi· Consecuentemente, 'o
verso: a dunha apreta·tadamente, o Cristianismo (do mesmo xeiDiano fai parte do teda masa gaseosa que
c id o máis íntimo da
estourou para ir creante que as outras dúas grandes relixi<Jns moN atureza. Mesmo a
do o espacio::-tempo e- noteístas fundadas na Biblia) condena ós
determina ó punto de
dentro del unha rnulnon humanos ó ateísmo e a seren víctimas
da triste condición de ser vivo, con tódolos
que riada é pensable
tiplicidade inconcebisen el. Foi a súa mes- ·
sufrimentos que carrexa, sen a menor espeb ie de mundos, es~
ma rebeldía (Non ser- .
unirnos os dous ele- · ranza compensatoria na outra vida. E iso
malia non seren eles senón outras metavium!) o que deu lugar
.
mentas a un causalisa canto existe. Se aquela mínima ameba
rno que nos leve a un PriI).cipio único e
morfoses máis daquela audaz ameba priprimixenia non gustase a mazá da curiosieterno, como queren tantas relixións, ca- , mordial. Non conta, polo que semella nin
ben, sen dúbida, moitas interpretacións remesmo rnereceron o sacrificio dun Cristo
dade e do desexo, ficaría requcida á sirnp le condición de ameba e non existiría
lixiosas, mais podemos reducilas, por non
salvador. De sorte que ningún home mereningún outro ser vivo. Ficaría definitivanos estender de máis, ás dúas que exercecerá o infemo por rnoito que atormente a
mente recluida no seu Paraíso inicial e
ron meirande influencia na historia da hucalquera animal. Así ocorre que no tan
triste coma arrogante país chamado da Pel
inv'ariable. Polo mesmo, o home endex.arnanidade . Unha sería a panteísta, segundo
a cal buraco negro e
mais chegaría a producirse, e, polo tanto,
de T ouro haxa uns hoameba, con tódalas sútampouco Deus, pois Deus non é outra
mes que pregan a Criscousa ca concreción infinda do insaciable
as consecuencias, non
to e a Virxe e mailos
desexo humano (con outras palabras, a
responderían a outra
tódolos santos para que
proxección derradeira do noso propio diaos axuden a atormentacousa senón ó gusto
bolismo). Aínda que tivese vendido a al- · onanista e rnetamorfóren impunemente a
uns coitados brutos pama a Satanás, a tal ameba nela mesma
si'co do Ser Supremo,
non sería. quen de crear o bo Deus, xa que
ra divertir a un público
que adoptaría todos
aínda non estaba conformada á súa imaxe
eses disfraces para tenherrón e sedento de
e semellariza .. Para iso cómpriaÜe chegar a
tar enganar o terrible
sangue.
;;·
... - :-:facerse home. ·'
peso da Etemidade, da
lnfinitude;· dci AbsoluO peor é que á forza de
O que conta a Biblia con tanta ·arte é, polo
tanta fe, de tanto prego
to, A outra sería a cretanto, unha r~torta e renarte- interpretaacionista, de acordo
e súprica, a xente reción dos fdtos á -fin de defender unha orde
coa cal unha Di vinimatará por abrigar a
establecida, unha e~trúctura social, do mesDeus a existir coa tredade non menos asomo xeito que a traxedia grega e que a mei- . ballada .polo peso de
menda responsabilidarande parte das antigas epopeias, aquela
tódalas 'totalidades hade que iso carre.xa.
que hoxe queren res~ablecer tódolos inte¿Como se pode ter a crueldade de impor a
bería de xogar infindarnente a suflar por
grismos nostálxicos. E, pois, deste xeito coninguén semellante condena? t
urr canudo cerros gases resaltos en sortes
m9 o Libro prerendidarnente único - base
de burbullas de xabón que irían rebentande tres relixións tan influíhtes- narra undo en sucesivos big bangs. Tamén divertiAntón Risco é escritor
ha longa e turbulenta historia a comezar
por negar a mesma Historia.

'S er vivo
. . estar

condenado a nutrirse,
con maior ou menor
._ delicadeza,
doutros seres vivos"

'Despois
. -de todo a

~

metafísica sexa quizais a
-forma sublimada da
prostitución, pois se afai
a tódolos desexos"

Xosé Lois

Volvamos á ameba primordial. Movida
pola súa arela de ir marcando o mundo
coa súa impronta e de conquistalo ri.a súa
totalidade, foi multiplicándose polo medio dun proceso de reproducción celular
que describen os biólogos, cumprindo, en
resumo, unha sorte de m.asturbación que
iría xerando a outredade,· a diferencia, e,
polo tan~o, os se.xos. Así na<;:eron, corno
sabemos (e gracias ás reiteradas rebeldías
diabólicas a _que m_e referín enante.s ), as
diferentes especies de séres vivos. Agora,
¿que é o· que determina o seu desenvolvemento. e conservación? Sinxelamente a
súa devoración mutua. Ser vivo é estar
cohdenado a nutrirse, con maior ou ~e
nor delicadeza, doutros seres vivos. E coma todos non somos outra cousa ca unha
transformación ou metamorfose daquela
primeira ameba unicelular, velaquí que
esta liga ó seu teimudo onanismo, a súa
ansiosa e constante autodevoración. Dentro de cada un de nós, ,polo tanto, esa

¿É A RELIXIÓN
UNHA
"METAFÍSICA
RECREATIVA"?
VICTORINO PÉREZ PRIETO

Seica dixo Femando Pessoa que "a relixión é unha metafísica recreativa", a frase
oínlla a finais de seternbro a un homónimo seu, Femando Savater, nun foro en.
Madrid. Era un encontro de filósofos e teólogos para falar de "Deu5", ó que Savater
fora invitado para falar do tema "Deus nas
filosüfías", manifestou que ese asunto non
lle preocupaba demasiado, e, ademais, era
unha batalla inútil, pois, corno xa dixera
Lacan: "A psicanáli e é unha loita contra
a relixión, na que vai gañar a relixión".
Alí permitiuse despachar o tema da relixión comparándoa co viñ : "A uns séntalles ben e a outros mal, pero é algo intranscendente; con todo, non lle recomendaría
beber a ninguén". Mesmo chegou a dicir
que se o seu colega Gianni Vattimo se manifestaba ultimamenre crente, era tan só
porque lle gusta a liturxia católica por razóns estéticas, e ten que xustificar dalgunha maneira o de ir a Misa.
Outro colega, que non se significa precisamente polas súas crenzas relixiosas, o profesor Ignacio Sotelo, molesto pola súa banal descualificación da relixión, dixo alporizado: "Oespois de oír a Femando Savater, xa sei o que é un crente. O seu foi o
discurso das seguridades inamovibles, a
negación da filosofia e o pensamento".
Non lle faltaba razón, e o seu dicir expresaba o sentir de moitos dos que estabamos na sala. Alí tiña de colegas a teólogos como Torres Queiruga, Rafael
Aguirre, González Ruiz, Alvarez Bolado,
Martín Velasco ... e filósofos crentes como Gómez Caffarena e Antonio Blanch,
ou non crentes como Javier Muguerza
ou García Santesmases; estaba ausente
o que (oi moitos anos alma mater deste
Foro, José Luis López Aranguren, para o
q.ue houbo unha agarimosa lembranza.
Pódese ser creme ou non creme, relixioso, agnóstico ou ateo contumaz, cri tián,
musulmán ou budista. Pero tanto a tradición das grandes relixións, como a reflexión non crente feita modernamente desde a filosofia, a psicoloxfa e a ciencia, ten
o suficiente peso como para n n poder
descualificarse cunha frase rechamante. O
mesmo Carlos Marx mediríase hoxe moi
moito antes de dicir que toda relixión é o
""opio do pobo", cando en moitos casos
ten sido forza de liberación para s oprimidos, e moitos crentes moi lúcidos teñen
morro por defender a dignidade asoballada dos rnáis febles. O mesmo Gómez Caffare11a, respectado filosofo, falou neste foro dun Deus que é ante todo Amor, pero
compre ir máis aló do dato empírico para
descubrilo: "non é coñecendo, senón
aman~o cprño se ten unha experiencia de
Deus". Desde a fenomenoloxía da relixión, Martín Velasco soubo explicar o fenómeno sagrado e a súa realización nas
diversas relixións, desde aquelas que afirman a realidade persoal de Deus, ata as
que recoñecen que podemos dicir tan
pouco de Deus, que ·é mellar estar calados.
Certarnente, diversos fundamentalismos relixiosos e os mesmos cristiáns caeron nunha certa ·idolatría ó falar de
Deus máis do que realmente podemos
saber del. Cumprirá ser máis parcos nas
palabras sobre Deus, e vivir máis acordes coa lei do amor. t
Victorino Pérez Prieto é escritor e crego

GALIZA

7

ANOSATERRA

3 1 DE O UTUBRO DE 1990

N º 750 -ANO XIX

O'.;Supremo inabilita
á ·alcaldeso de Lourenxá
Fé Rodríguez Rocha, alcaldesa popular de Lourenzá, foi
inabilitada polo Tribunal Supremo, que ratificou unha senténcia da Audiéncia Provincial de
Lugo. Os seis anos de inabilitación , que se traducen na priva/
ción·do sufráxio para
Rodríguez Rocha, teñen causa
na utilización do salón do concello para un acto eleitóral. A
alcaldesa solicitou o salón e,
ser presidenta da corporación municipal, ela mesma
aprobou a petición, celebrándose un acto-do-PP o
27 de Maio de 1993 na campaña das leicións xerais . A Xunta
Eleitoral non incluiu este local
entre os que se podían utilizar
con fins eleitorais. A Audiéncia
de·Lugo xa .sentenciara a inabilitación e Fé Rodríguez Rocha
recurriu o _
fallo ainda que agora
.o Supremo desestímao.t

ªº

As probas de toxicidade aplicadas aos pectínidos galegas sori máis seve.ras que aos foráneos -

Folgo xeral ·en Cambados para exixir o fin da veda da vieira
A frota da vieira de Cambados
convocou unha folga xeral de
meio dia o Mércores 30 na localidade para forzar á Consellaria
de Pesca a decretar as apertura
de todas as zonas de explotación de pectínidos na ria de
Arousa. A Contraria de Pescadores, cuxo Cabildo marioritariamente ten filiación popular, sostiña que a presión era a única
forma de acadar unha resposta
positiva da Administración despois de un ano de paralisación.
A Consellaria de Pesca asegura
que o pasado Luns 21 enviara
un fax á Contraria comunicando
que os sistema de teledetección
de presenza de toxinas DSP na
vieiras , do Centro de Control do
Meio Mariño de Vilaxoán , xa
prevera que en datas próximas
poderian ser abertas as zonas 11
e IV. A zona catro foi aberta e
durante o fin de semana do 26 e
27 de Outubro os ánimos quentáronse porque o sector xa non
podia soportar a asfixia económica, de modo qué o Martes 29
foi convocada unha folga xeral
en Cambados para o día se'guinte que tivo unha respostá.
masiva e que coincidiu coa decisión de Pe.sea de abrir a zona 11,

a resultas das últimas análises
de laboratório.
A folga xeral en Cambados, de
oito a tres da tarde, tivo grande
seguimento no ensino, os servizos e a administración e o
próprio alcalde de PP suxeriu
aos funcionários que a secundasen. En realidade a folga xeral era unha forma de presionar. máis tolerábel por parte do
PP, outra saída teria sido unha
manifestación en Santiago, como a que protagonizaron en
Decembro do ano ·pasado os
mexiloeiros., aqueixados dun
problema similar.

res discuten O$ . critérios cientísa actividade ilegal. Por oufra
ficos de detección _de toxir:ias,
banda, a vieira que cheg~da ·
xa que son máis rigorosas que
de forma ile·gal ao mercado
noutros estados da Unión Eu- · -porque fara extraida furtivaropea. Neste se(ltido, os maris- ·niente en zonas vedadas- non
· provocaba dacadores aseguran que as pronos á saude.
bas que se realizan ás vieiras
Para a Consellaconxeladas de
ria , a polémica
importacíón . dan : convocada
suscitada pala
apertura das zopositivo e cons- ·:
tátase a presennas de pectínidun dia para
z a da toxina
dos non fai máis
outro,. contou
DSP, pero como
que prexudicar
o control sanitáao sector, xusto
co apoio do
rio corresponde
nu.n ·momento" no
ao país de orixe,
próprio PP.
que o marisqueo
a vieira foránea ·
está a ser unha
pode entrar nos
Os mariscadores, actividade moi
mercados galelago de un ano,· rendíbel
e que o
gos sen problemarisco galego
mas, cando os
_de veda, estaban_ está a· facerse
pectínidos do pacunha importanís están sometiafogadOS .
·te cota de merdos á veda.
· - cado.
.

Atolga,·

A Consellaria de Pesca amosou a sua extrañeza pola atitude dos mariscadores cando xa
anunciara a próxima apertura
da zona 11 , máxime cando esa
zona, xunto coa 1 e a IV leva- .
ban pechadas un ano. "Non importaba agardar uns dias cando'
esperaron un ano , sobretodo
porque hai razó!"ls de saude pú- ·
blica", dixo un porta.voz da Consellaria.
-

Invasión de vieira foránea
De todos . xeJtos, os mariscado-

econom1camente.

.... Outro problema
Os mariscadores
vian que as zona
é o suscitado po- ·
111 -aberta rela p.aralisación
da frota da. vieira
centemente- e
IV taran esquilmadas polo turtien Arom~a. pero para C.onsevismo, pero a Xunta recordou.
llaria esa é unha cuestión políti. que as confraria$ tamén teñen
ca que nada ten que ver coa responsabilidade no contro1 de- · saude pública.•

a

O PP non se pronúncia coñtra ~ segregación:de End~sa
...

*PAULA CASTRO

.
O pasado Mércores 23 de Outu-

bro, o parlamentário nacionalista
Xaime Bello solicitaba dos grupos popular e socialista o respaldo unanime do Parlamento·diante da 'decisión de separar definitivamente as explotacións mineiras de As Pontes da central €le
produción de enerxia eléctrica.
Mentres que o PSOE aprobaba
a proposta, desde o Partido Popular xustificábáse a sua negativa argüíndo que o Conselleiro xa
manifestara a sua preocupación
diante dos Altos Cargos do Ministério de lndústria.

A separación da explotación

minei ra da central teria,. segundo
~an i fest o u . X ~im~ B~ p p, _
"g.r-a-

-

.

~

~

ves consecuéncias sociais e
Para- avaiiar a-sua situaciór) , _, consecuéncias moi negativas
económicas. Mina . e cer.itral ':-""diante da Lei de Ordenac;ión: do - para o porvir da sociedade .
conforman unha unidade que se· Si~tema Eléctrico, Endesa r~alirexe polo mesmo convénio .co: · -_·zou -uriha série de_estt1dos destiAdemais, estes iflformes sinalan
lectivo e a se.paración xurídiéá ·' ·_ nac;tos a demonstrar que na lei • qefe a aposta pola segregación
de central e mina da · Comisión
de ambas repercutiri~ negativa- . non se especifica que .se teñan
mente-na própria empresa''. He-. -~ que separar as .actividades mj- ' dq· Sistema Eléctrico traeria grallo sinalou tamén que de Ende- · .- .. neiras ·integradas. Segundo fon- -- ves ·consecuéncias para o cansa 'dependen moitas auxiliares tes de Endesa todo o lignito· que · xunto da povoación, xa que provocaria a. desaparición de am. e que a riqueza que xenera fa- ... se extrae das explotacións a ceo
vorece aos intereses econó-=- - aberto das Pontes úsase para
bas, dado que a sua dependénautoabastecemento da central.
cia é absoluta . . ·
micos de toda Galiza.·
1
- Ademais, atendendo ao artigo
Apesar de _que o parlamentário
Os investimentos de Endesa nas · .20 da LOSEN sobre Contabilida. Pontes ascenden, segundo mado PP .. Laxe Laxe comunicou
de, a f::'lmpresa considera que· se
nifestou Bonifácio Borreiros, do
poderi'a estabelecer unha canta- - que-desde o seu grupo considégrupo socialista, aos 8.000 mi- · bilidade separada das actividarase que "non está claro que. na
Lei se inclua a extracción como
des mineiras e da produción
llóns de pesetas anuais. Os provee'dores reciben arredor d·e
eléctrica sen necesidade de re- - motivo de segregaeión ", os populares negáronse a apoiar a
10 .000 millóns ao ano e uns
correrá separación xurídica, un. 15.000 millóns destínanse a paha decisi ón que traería, segundo
proposta do BNG porque o tema
se .tir-a .dos devandiJos estudos,
xa se está tratando en Madrid.•
· gar os sal_áriO$ dos traballadores.

No Bierzo reclama_
n
para st a comarca
de Valdeorras
#

O máximo de autonomia para a comarca do Bierzo foi a
reclamación feita polQ Partido do Bierzo no I Día da Pátria Berciana, celebrado o
Sábado 26 en Friera, no município de Sobrado. Tarsício
Car-ballo, presidente da formación p_olítica, sinalou os
poucos cartos que se
adican á "rexión do Bierzo "
e reclamou a inclusión n a
comarca da leonesa de Laciana e da ourensá de
Valdeorras, da que dixo que
"estamos unidos por história, cultura e economia". En
-troques de solicitar o achegamento á Galiza, Carballo
quer unha rexión dentro do
Estado español.+.

Apoio a-un insubmiso
vigués xulgado
en Donosti
O día 5 de Novembro, no xulgado do penal nº 4 de Donosti
será xulgado Mario Rasero
Pérez que, ainda que de Vigo ,
aó ter vivido en Euskadi durante anos, declarouse ·insubmiso
alí. Membro do MOC de Vigo,
será acomp_
añado na sua viaxe por un grupo de antimilitaristas galegas que o apoian e
qué denúncian a xordeira da
xustiza cos insubmisos. •

A-Mesa di que ~alvar
delinque
·ao valoror sentenzas
O fiscal xefe do Tribunal Superior-de Xustiza, Ramón ·
Garcia Malvar, afirmou que
non ve desobediéncia no al. calde da Coruña, Fráncisco
Vázquez, por non cumprir as
sentenzas que o obrigan a
·utilizar na sua forma oficial o
· topónimo da cidade. Para A
Mesa da Normalización Lingüística, a funcion· do fiscal
non é valorar os fallos dos
outros maxistrados senón
pro_ceder a que se
executen.•
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·Odez de Novembro inaugúrase un monumento
Eucaliptos
con cartas
daUE

Máis de sesenta represaliados
.home.naxeados en Valdeorras
.

.

O último alcalde do Barco e máis de sesenta
persoas, serán homaxeadas dentro duns actos
titulados «Lembranza e
'memória. Homen.axe
aos mártires da Liberdade. 1936-1996)). Unha
comisión organizadora
está a localizar a persoas. fusiladas e paseadas en Valdeorras durante o franquismo. Xa
foron contabi"lizadas·
máis de sesenta, e falta
por investigar a zona
de Carballeda, onde a
represión ·foi máis dura.

- naxe aos mártires da liberdade. 1936-1996 ». O
mesmo dia e no mesmo
lugar, pero ás oito da
tarde, o director de A
Nosa Terra, Alfonso Eiré, dá unha charl~ titulada «Recuperar a memória». Ao di_a seguinte,
Vemes oito, ás oito da
tarde, _na Casa da Cultt,Jra hai unha mesa redonda titulada «Repre.sión
en Valdeorras no 36» ,
participan ós historiadores locais Mirita Mareta,
Xaquin Miranda e Domingos Rodríguez , O
!>eseño de guerro de Arturci Souto.
Sábado nove ás oito da
Ün- monolito, unha expotarde, tamén na Casa
sición e várias charlas e col·ómáis fusilados·, paseados, desqda Cultura, Xesus Alonso Monte. quios terán como centro uns acparecido$ e represaliados en Valro. pronúncia· a charla «Aós mortos que se desenvolven na _vila
deorras. Agora unha comisión re'tos do 36 e ao poeta Floréncio
de Valdeorras entre o Xoyes 7 e
cupera a memória e rende tributo
Delgado Gurriarán». O Domingo
o Domingo 10 ·de Novembro.
aos mártires ·da.liberdade.
dez, ás doce da mañá, no malecón do Barco inaugúrase o moO último alcalde de Valdeorras,
Actos
numento conmemorativo. ParticiAbdón Blanco Gárcia, de Esquerpan Millán Picouto , Xesus Alonda Republicana -integrad¡;¡ na . Abdón Blanco é o primeiro, pero -so Montero e o actor Paco CamFrente Popular- foi fusilado o 1O a homaxe non se centra nel' to- ' pos. O monumento, cunha pizade Novembro . do 36 no Cuartel
dos por igual. serán obxecto de
rra que pon «Aos mártires. da li· de San Francisco en Ourense. O
lembranza. O Xoves dia sete ás
be rd ad e. Valdeorras. 1936comunista e primeiro tenente de· sete e meia da tarde, na Casa da
1996», tamén ten unha inscripalcalde, Blanco Pascual, Joi feito . Cultura, inaugúrase unha exposición -extraída o libro -Prisciliano
desaparecer. Segundo Garcia,
ción con fotos e dados dos repreen Tréverís, de Millán Picouto ,
destacado galeguista, foi paseasali ados, con extractos de se..nque di '.'A forza da senrazón e6
do na Ponte do Bivei e_despois titéncias ... A exposición titúlase · terra dará I mais abaternos non
rado ao ria. Houbo ·máis, moitos
«Lembranzae memória. HorT)eha no naso fiel cora?ón". +

Perseg.uir aos
traficantes, indultar
aos consumidores
O grupo de empresas /FA ven
de lanzar unha nova política de
promociófl investindo os cartas
que se destinarian a publicidade
en campañas informativas sobre
·temas relacionados coa muller.
Nesta liña celebrouse , o pasado
martes 29 de Outubro, lmha xornada baixo o título "A muller na
loita contra a droga", na que participaron o Subdirector Xeral do
. Plano Nacional sobre Drogas,
Emiliano Martín , o Maxistrado do
Tribunal Superi9r de Xustiza de
Galiza, César 'Alvarez, o Oomisário do Plano Autonómico so-.
bre drogodependéncias, Manuel
Arauja, a Presidenta da· Asociación Ergi,Jete, .Carme Avendaño e Emília GónieZ-; Presidenta
da Asociaciór:1 Adafad.
Emiliano Martín deu a coñecer o
aumento de consumo de tabaco
' e alcol e de der.ivádos qul micos
en forma de pasti11as entré a
xente nova e sinalou que a. única
forma de enfrentarse ·ao proble-..
· ma da drogadi.ccióo ·é mediante ·_.
a prevención. ·
·
r

castélao
ACADEMIA
CUR~OS ENRÍQUEZ, 13
TELEFONOS : 37 21 69
37 .oa ·Jo
FAX: 37 16 56

OURENSE

.

Pola sua banda, césar-Álvarez,
maxistrado do TSXG, .sinalou o
cámbio qe tratamento que se lle
dá desde o novo Código Penal
ao proble,ma das drogodependéncias. Alvarez asegurou que
as anovacións introd.ucidas a este respeito recollen a posibilida. de de indultar ao consumidor
mentres que se "persigue de fór,
ma implacábel ao traficante".+
•

I

Vontade_
política ·
Miquel Roca, ex-secretário
xeral da Convergéncia Demo,

crática de Catalunya (CDC),
non é partidário de recorrer
ao artigo 150.2 ( uansferéncia
mediante le~ orgánica) para
incrementar a competéncia .
"Quero lembrar aos que agora
falan do 150.2 -di nunha en,
trevista publicada no semaná,
rio EL TEMPS,, que hai tres
anos diciah que a transferén,
cia dos Mossos tiña que vira
traveso do 150.2, e eu dixen
que non. Polo de agora, produciuse a transferénda sen o
150.2. Que non invoquen
máis este artigo (porque) ainda queda moita man<e na leitura constitucional para
seguirmos avanzando sen facer
uso do 15.2. O que se precisa
é vontade política. Sempre
que houbo vontade política,
os socialistas acoparon unha
leitura fantástica da Constitu,
ción. O PP deu con ela
despois de todo. O problema
non é de texto constitucional
senon de vontade política (... )
T emos que desacralizar a
· Constitución, pero non son
partidário de reformala; hoxe
non é preciso. Isto significaría
abrir un proceso dunha incertidume total, que é a gran es,
cusa que podemos dar ao governo central". Pere Martí
prégunta a Roca e CiU non
explicou mal o seu pacto co
PP. "En boa parte, si. Máis
que de má maneira explicouse
insuficentemente. O PP está
ch~o de vacilacións e contradtccións e nós colleramos unha liña e defendémola. De súpeto, elés abandoárona e atopámonos sós". •
·

"A Xunta gastou 500
millón.s de pesetas dos
fondos europeus para extender o cultivo do eucalipto o
ano pasado , segundo dados
de Greenpeace", canta LA .
REVISTA . "Ocupan arredor
de mil hectáreas de terra de
labor que se considera a
monte e agora dinque
obxectó de reforestación. De
feito, esa reforestación non
é outra cousa que un cultivo
papeleiro. Manter o contrário seria tan tendencias coma elevar á categoría fore ,
tal a h ora de lanranxeira
e limoeiros . Seria mái razón .
que e tas subve ncións leva,
en o carimbo de actividade
agricola ( ... ) Hai qucn
sospeita que ternos un nov
caramelo admini trativo para envolvelo con mái
indústrias papeleira . Sabida
é a tradicional queréncia das
fábrica de celulo a por e a
árbores que, coma canguros,
saltaron desde Austrália.
Para facer máis <loada e ta
reconversión indu trial, todo un Consello de Mini tro
acordou faci litar as regras do
xogo. Espécies de crecemen~
to rápido coma eucaliptos e
piñeiros, foron transplantadas ao Anexo 1 do decreto
que debia incentivar a recuperacion de árbores nas
terras á ermo. Na Galiza, cada hectárea plant?da de eu,
caliptos, recibirá entre
180.000 e 200.000 pe eta .
O premio non é ruin, e e quecemos o cu te ecolóxico.
A lterar a dinámica natural
dos bo ques e ebes atlánti,
cos con replanta de piñeiro
e eucalipto xa era moda fo,
re tal n
e en ta. T re
década abondan para c ñ cer de obra a
·
c n ecuéncia de a p líti a:
cmpobrecemenlo na diver ·idade de animais e planta e
gotamento da fertilidade
do chan. Hai ano
escoitamos que a franxa
cantabro-atlántica eria a
factoria de pap 1 da CE.
Aquela profecía ten un
fallo: agora cháma e UE" . •
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- Carballiño é un dos principais
concellos nos que PSOE e
_BNG governan coaljgados.
Cal é a valoración que fai desta esperiéncia?
O entendimento está a ser modélico. Non funcionamos segundo o
número de concelleiros de cada
partido (7-3), senón ao cincuenta
por cento. Unha vez cada quince
dias reunímonos os dez membros da equipa de governo nunha
mesa e nunca se vota. Teño asumido como alcalde que non son
eu quen governa, senón un grupo de dez concelleiros. Estamos
dando un exemplo de· como se
poden antepór as necesidades
básicas da sociedade a calquer
outro critério. Os matices políticos
que pode haber entre ambas as
formacións quedan minimizados
cando están encol da mesa as
causas concretas, de acción directa sobre a povoación.
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gresista hoxe na Galiza non se
pode esquecer o compoñente
galeguista, e non só nas formulación, senón na prática diária.

Manuel Vázquez ·

O problema do PSOE sobre o
·galeguismo, máis que concep'.Jal, é de espazos políticos. Pode haber algun sector dirixente
·que cavile que hai un espazo dis.
tinto fuxindo da gáleguización.
/
Eu non o creo. ]ftmos que facer
un grande esforzo para que a so-0- AL.FO~SO El RÉ
ciedade galega nos v.exa como
un partido que defende os seus
intereses. A xe·nte non nos ve como unha alternativa de governo ·
ALCALDE DO CARBALLIÑO, ONDE GOVERNA EN COALICION CO BNG~ É VOCElRO SOCl~LISTA NA DEPUTACIÓN
para Galiza. As cousas mudaron
DUREN.SANA, MANUEL VÁZQUEZ, PATXI, NON SÓ CONSIDERA QUE UN ACORDO PSdeG-BNG PARA -DESPOIS OAS
bastante no partido, hai que ver
ELEICIÓNS AUTONÓMICAS É POSÍBEL, "COMO A PRÁTICA DEMOSTRA NO NOSO CQNtELLO", ~E~ÓN QUE AFIA- . se ese cámbio percíbeo a sociedade, pero aínda hai contradiMAQUE, SE Q.pp PERDE A MAIORIA ABSOLjJTA, NEN_ÁS DIRECC_
IÓNS DO BNG NEN DO PSdeG·-PSOE PODERÁN . cións flagrantes no PSdeG que o·
NEGARSE A UN PACTO DE GOVERNO POIS NON SERIA ASUMÍBEL NEN POLA MILÍTÁNCIA NEN POLA SOCIEDADE : · eleitorado tamén percebe.

'Nq Carbal_li-ño estamos.ademostrar que opacto au_
tonómico
PSQE-_
BNG éposíbel':

O principal,
. a unidade no partido

Estase a talar agora de posíbeis pactos a nível autonómico entre BNG e PSOE. Podia
ser exportábel este modelo do
Carballiño?

A candidatura de Abel Caballero, aprese·n tada como de
consenso, como a percebe
vostede que liderou un s~c
tor crítico?

Seríao. Hoxe todo o mundo sabe
que non existe outra fórmula que
o acordo PSOE e BNG para desbancar á direita, pois nengunha
destas duas forzas vai acadar
por si só a maioria suficiente. A
vontade de antepór as necesidades dun governo de progreso ás
estritamente partidár:ias demostraria ás claras que o acorde é
posíbeL No Carballiño xa o estamos a demostrar na ~rática.

Hoxe Caballero significa a unidade no PSOE. Chégase a ela por
un camiño que non se pensaba
chegar, pero nestes momentos
hai un consenso claro en.que vai
a representar un esforzo simultáneo de todo o partido. Ninguén
cuestiona a Abe! Caballero.
En Ourense producíronse fortes tensións no PSOE, as últi- ·
mas con motivo das mocións
. de censura a governos con alcade do BNG ...

Desde o PSOE, tanto o candidato Abel Caballero como
Francisco Vázquez, o secretário xeral, talan de problemas
ideolóxicos insalvábeis que
separan a ambos partidos.

É unha pp.rte da nosa história negra que non se pode repetir. Hai
xente que pensou máis en loca- .
lismos que na globalidade, sen
que a dirección intervira axeitadamente: Non se pode alimentar a
división ollando' á implantación territorial do adversário como preocupaílfe, de que o alcalde vaino
facer moi ben e despois ·gañar as
-próximas eleicións por maioria ...
Maceda foi un claro exemplo do
que non se aebe facer cando se
governa en coalición.

No tempo que levamos compart indo governo no Carballiño o
BNG nunca suscitou rJengunha
diferéncia insalvábeL E máis, o
99%, por non dicer absolutamente todas as aportacións que
realizou o BNG , foron asumíbeis
por nós sen nengunha dúbida.
Nunca tivemos que ceder a unha das suas propostas por mantera coesión no Governo. Sentímonos absolutamente cómodos
governando cos nacionalistas.

Pero en Ourense o inimigo para
o PSOE non deberia ser. o PP?

"

Dunha sociedade subdesenvolvida é moi difícil sair ideolóxicamente, o tádl é a endogámia política. Con cabezas de ponte como O Carballiño pódeselle i.r ga. ñando terreo á direita. Aquí , por
vez primeira, son as asociacións
vlciñais e parróquias .quen req.lizaron o plano de obras nún consello de participación cidadá. O
PP non votou a favor.

A inevitabilidade
dun acordo
Hai sectores do PSOE que semellan non estar interesados
nun futuro governo autonómico de coalición co BNG.
Nun periodo eleitoral ningu~n pode dicer con quen vai governar.
Hai· que sair a gañar. Este é o
obxectivo do PSOE. Máis alá dese formulismo eleitoral, a praxe
demostra que ou Galiza muda
completamente ou non vai haber
unha maioria absoluta do PSOE.
O que hai entre P.SOE e BNG é
unha colisión de intereses eleitorais. O eleitorado progresista está a optar entre unha e outra forza, polo que é léxico que 6
PSOE adopte fórmulas para tratar de captar o eleitorado. Un xeito pode ser o de desmarcarse o
máis posíbel do BNG, que é unha forza en ascenso.

.•

E posíbel que a sociedade dea a
maioria a unha alternativa de
Non ·pode suceder algo se- . progreso. A diferéncia ca chamellante a cando o Governo
mado Governo Tripartito será
Tripartito: os pactos tíxoos o
evidente, por canto moitos dos
sector do PSOE interesado. seus compoñentes parlamentáen desbancar á direita, pero ·rios p[ocedian da diréita. Se Fradespois quen mandaba no . ga ndn acada a maioria absolupartido e, mesmo no Goverta, nengunha cúpula partidária
_no, era ou~ro sector, renuenpoderá -xustificar que .n on haxa
te a esta p·olítica·.---- - - _..,_........__ atrf5overnrrde1?rogreso. O par- 9

tido que· posibilitase un governo
das direitas, ia ter que cfar moitas cantas ante a sua própria militáncia e ante a sociedade.
Pero, ante a demanda social,
pode aparecer o problema de
González Laxe con Sánchez
Presedo, que o .presidente se
ve incapacitado non só para (a(!er-~ sua equipa, senón incluso

.

~

· . Desde a Deputación óllase clara' mente a política do PP. Esta institución é unha grande mole de
7.000 íl)illóns que autoconsume
6.400. E o paradigma dun m.oustro burocrático: persoal, perto de
. · .2.500 millóns e 1.500 millóns en
débedas. A· tenda do presidente
13altar, de todo a .cen, o único que
serVe· é para~ correxir o desequilíbrio eleitoral. Cada vez que baixan nunha zona, hai uns miles de
pesetas para unha asociación de
viciñ9s, para o crego que quer
para governar,.pois a'dinámiea
arranxar o cari1panário, a banda
partidária ia por outro lado.
de gaitas par.a unha festa ... Asi
niesa por mesa. Ao PP o que lle
9 pec'ado levará a peniténcia. interesa e manter unha Galiza
subcjesenvolvida, seria imposíbel
Hai un .sector amplo. da sociedade galega que pensa que o conque pudese mantera sua estrutuceito de Galiza está cada vez
ra noutro tipo de sociedade ou
con outra situación económica.
máis presente. Que o conceito
Coa sua lóxica único que tratan e
da galeguización idiomática a
de atender a necesidades indivicada ten máis importáncia. Para
duais, ese é o novo caciquismo.+
· apresentarse como fo rza pro-

•

• 1
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Os sindicatos_de ~studantes convocan unha-manifestaciqn para o 13 de Novembro-

Areforma dos Estatutos .· ,·
universitários réstalle ·p~er ao ·Claustro
*

control das decisións a tomar.

PAULA CASTRO .

A estrela do programa ·para o
reitorado de Dario Villanueva
foi a promesa da reforma inmediata dos Estatutos Universitários. Pasados dous anos,
a p·rometida refo·rma ainda
non .se levou a cabo e, probabelmente non se fará efectiva
. até o ano 97. Para reatizar os
cámbios pertjnentes estase
utilizando como base o proxecto de Estatutos do reitora·do de Ramón Villares. Ademais, un dos puntos máis
destacábeis que recolle o pró.:.
xecto é o aumento de competéncias da Xunta de Governo
en detrimento. do Claustr.o,
tradicionai órgano decisório
da universidade compostelana e cunha composición máis
democrática que a· da Xunta.
O principal problema que apresentan os actuais E:statutos, e
qüe tan necesária a sua reforma, é que e~taban pensados ~
· para atender ás necesidades
dunha única universidade que
integraba aos campus· de Santiago, A Coruña e Vigo. Para Dario Villanueva, nesta reforma deberíasé ter en conta que os novas estatutos foran máis versatiles e menos regulamentados.
Santiago- Sánchez, representante dos PAS pola organización nacionalista A Trabe e
membro da ponéncia na que se
están discutindo os novos estatutos, sinala .que apesat de que
cos cámbios se pretenden reestruturar os órganos .de decisión
da universidade para adaptalos
a unha soa, estes cámbios non
se reflicten en niedidas efectivas. O claustro .canta· con .500
membros, antes n~cesários pa-

Por óutra banda, aínda sBn modificar estes estatutos, sindicatos de estudantes e PAS coinciden en afirmar que · onde máis
se notaron os efeitos dos recortes aemocráticos introducidos
polo reiterado de D~rio Villanueva é no SRI (Sistema de Residencia Integrado). Moncho Her. mida, membro dos CAF sinala
que "as asambleas de residentes baleiráronse de contido", xa
que agora se'· nomea desde arriba aos directores das residéncias e ademais se endureceron
os critérios de entrada.
Pero mentres esos critérios funcionan para os alunas, Alberte
Pérez Viso, membro da,. Trabe,
. Competéncias
sinala que para admitir a certos
alunas de organizacións afins ao
O elevado número de membros
reiterado "saltáronse as regras
ré_stalle operatividade .ao Claus\tro, polo que_desde o reiterado· de admisión, permitindo o aceso
através da Comisión". Ainda asi,
se· pretende relegar a este órgaAlber:te Pérez considera que
no decisório ~ara os grandes
desde o reitorado sábese moi
debates conferíndolle máis atriben con quen están a tratar "porbucións á Xunta de Governo,
que non se están metendo cos
cunha representación moito
·sindicatos". Ao seu entender, as
máis institucional.
. medidas adoptadas estanse utilizando para descabezar aos moA Xunta de Govemo está comvimentos nacionali.stas.
posta por toda a equipa reitoral,
todos 'os decanos, 1 director de·
Manifestación
cada ·tipo de escala universitária
e unha representación de cada
Os sindicatos. de estudantes, a ·
un dos.sectores, profesores, alunas e PAS, elixidos desde o _excepción da Asociación Liberal
de Estudantes, próxima ao· Particlaustro. ~antiá_go' Sánchez mado Popular, convocaron unha
tiza que na pr-oposta actual se
manifestación para o vindeiro 13
recolle a eliminación de profesode Novembro en protesta polo
rado elixido polo claustro e "xusendurecemento dos critérios para
tifican. esta· decisió'l porque ena concesión das bolsas universitrarian en lugar dos directores de
cada ti,po de escala universitária,, tárias. Os alunas tamén solicitan
da Xunta de Galiza o pago das
todos os ~irectores". Oeste xeito
débedas acumuladas coas unirecórtase a participación demoversiddes e a prórroga do plano
.crática dun órgano cun ·poder en
de financiamento universitário. •
aumento e se permite un maior

O reitor_Dario Villanueva gañará o poder que perda o Claustro.

ra permitir a entrada aos representantes de estudantes, profesores e PAS das tres universidades. Pero no n1odelo que se baralla "non se aborda a _redución do número de cfaustrais
para adaptalos á nova realidade, porque isto implicaría unha
redución do número de profeso- res membros e un recorte dos
seus poder~s".
Ademais, no proxecto de Esta- ·
tutes apresentado durante o
reiterado de Ramón Villares recolliase a modificación das porcentaxes de representación. Na
actualidade os ,profeso-res eaxudantes ·teñen unha representación dun 68%, os alunas
do 25% e ·os PAS do 7%· Segundo, a proposta do anterior
, .reitorado, estas ·porcentaxes
pasarian a ser do 60%, 30% e
~ 0%, reducindose o número de
profesores. Santiago Sánchez
apunta que os novas estatutos.·
"tetlden a unha solución inter-~
média ev.itando modificar en.
.exceso esas estruturas".

A. IGLESIAS

CATÁLOGO, ANOSA TEBBA
Todos os libros e ·as public_acións
de Edicións A Nosa Terra,
po~e otopalos
permanentemente

·nestas 40 .librarías
de todo o

p.aís.

Am>SADBBA
Couceiro 11. A Coruña
Arenas . A Coruñ<;J
Lume. A Coruña
Colón. A Coruña
Nós. A Coruña
Hernández. A Coruña
Sargadelos. Santiago
. Follas Novas. Sanfiggo
Encontros. Santiago

. Couceiro. Santiago ·
· ·Pedreira. Santiago
Sargadelos. Ferro/ Helios. Ferro/
Brañas. Carbal/o
Sementeira . Noia
Cunqueiro ..Pontedeume
Do Neno. As Pontes

Ponte.Yedra _

. Escolma. , Pont~vedra
Michelen~ Poritevedro
Paz. Pontevedra
Seoane. Pontevedra
Maxtor. Vigo
Cartabón. Vigo
Librouro·. Vigo
Scirgadelos. Vigo
Limiqr. Vilagarcía

~ernet.' Baiona
,-··Biblos. Tui
· Atlántic~. A .Guarda
Cervantes. A Guarda
Dalvi. Le/in

Lugo
Souto. Lugo
Biblos. Lugo

Agui~fe . Lugo

'

ai ano o ianqui ostentaban a primeira posición en todo o que e
refire a informática e ervizos de
intelixéncia. Polo menos iso era
a opinión dos expertos na mate~
ria e o que criamos os demais
mortais. Dositeo e Pérez Varela,
convocaron aos meios de comunicación para desmentir o poder hexemónico dos USA, no
que a poténcias ciberespaciais
se refire. Galiza, parece ser, ocupa a cabeceira neste campo e
segun o esperpéntico dueto só
ternos rival no aparello tecnolóxico de Bill Clinton.

H

O esperpéntico dueto ele conselleiros, apresentou a conexión a
Internet da xunta de Galicia, a
.criación dun mail, un servidor
web e outras exquisiteces dignas
do máis adiantado dos poderes
autonómicos. Http: pañoles.es.jo-ta.si.E-mail:pepel, romais? Asi qe
fácil. Ao alcance de calquera cidadán. Queda esquecido o incidente co Presidente da Xunta,
cando na apresentación da informatización de toda a documentación administrativa, o mesmo
Dositeo quedou en pelotas ao
non poder quitar un listado das
asociacións galegas n exterior
que Fraga pedia como pr ba, ante a prensa, da boa inversión
efectuada; home Rodríguez isto
que non se repita, polo meno
con xente <liante.

a

liD 1C1 Ó NS

f4. Coruña

/

O seguinte paso antóxase máis
complicado. Unha vez d ntro
para que se vai a utilizar? Algun
chófer do amplísimo, variado e
costoso Parque Móbil da Xunta,
xa deu varias ideas; coñecer as
delicias -de¡> día recomendadas
poló chef do Vila , recabar información sobre as novidades
nas barras americanas de costume, achegarse ao ·expediente
pi.ilitar dalgun alto cargo que da
como probado o seu -valor, vi:- .
sualizar o arquivo fotografico
dos 20-N para poñer faltas ...

Solicíteo gratu.itamente ao telf. (986) 43 38 30

A

.P erdidos
polo ciber
.
espacio

Desde rede Pérez Varela, surtira
profusamente de dados a todos os
que se interesen por coñecer co~
Segrel. Vi/alba
-mo o departamétlto de Cultura
Porta da~Vila. Viveiro
pode gastarse centos de millóns
en anunciar t,odo o que deberia
Xistral. Monforfe
facer pero non fai por que non
ten cartos. E se quere demostrar
o contrário terá que convidar a
. unhas xÓrnadas na T oxa, para o
Torga . Ourense
estudo e análise da incidéncia de
Stylo. Ourense
timbas·, paparotas e viaxes turisti~
A Nova. Ourense
cosa canta do erário' publico, no
·Ep_i. O Carba/liño
tritamento da "información xor~.
. - - - - . - . - - .. - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - -nalistica na--prensa-diária. +-- ·
~
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CID~DES

Aprov.~füa un iocéndio para expulsalos do pavillón

"

Seis terremotos:con

Fra'1dsc~ Vázquez apoia a r,ciclGJe pero .·
confina en Gandario aos re5idél1tes dO PÓrfii10
O Martes 29 o alcalde da Coruña, Francisco Vázquez declarou estar a prol da reciclaxe do
lixo para dar solución ao problema dos resíduos urbanos
da cidade . .Dous días antes, o
Domingo 27, unha Plataforma
Cidadá a prol da reciclaxe
convocaba unha manifestación que conqueria o apoio
de dous mil coruñeses. Mentres recuaba na xestión do lixo, Vázquez mantiña o seu
pulso cos viciños do Portiño,
realoxados no albergue de
Gandaria despois dun incéndio producido o Mércores 23
no pavillón dos deportes, onde permanecian tras a catástrofe do vertedoiro de Bens.

Acatás·
trofe de
Bens
provoco u
que o
Domingo
27 unha
manifes·
tación
pedise
optar
polo re·
ciclaxe e
o Luns
28 os
afecta·
dos do
Portiño

reclama·
· .sen vi·
vendas
sociai·s.

As noites nas xornadas anteriores
ao incéndio, no exterior do pavillón rexistránbanse aporramentos
que os afectados do Portiño sospeitan que eran provocacións
frente ás que nunca respostaron.
O Mércores 23 ás tres e meia da
tarde , ardeu o pavillón en circunstáncias por aclarar, e aproveitando a situación, o concello
desaloxou aes afectados , que
quedaron a durmir na rua durante duas noites, mentres a Xunta
non cedeu o albergue de Gandario e a Deputación se comprometeu a proporcionar manutención ás máis de duascentas persoas que compoñen o colectivo.
O colectivo de afectados .do Portiño non se cansa de recordar
que en Abril de 1989 o governo
municipal comprometerase publicamente a dar vivencias sociais.
O compromiso incumpriuse. Nos
últimos días o concello ten dado
algunhas mostras de solicitar ser
inclu ido no Plano de Erradicación do Chavolismo da Xunta,
que desde 1989 ten unha perioricidade anual ao abeiro da Lei de
Erradicación do Chavolismo. Pero os residentes no Portiño reclaman un compromiso por escrito
e o aloxamento provisório -en
tanto non sexan construidas as
vivencias sociais- nun lugar que
reuna condicións de habitabilidade e mínima intimidade e que es-

Aoo longo do Martes 29, seis ,
movimentb_s de t~rra con
~ '. epicentro·eri Bécerreá foron
percebidós en grande parte 00
país e de Astúrias. Catro dos
· sismos acadaron unha magnitude superior 3, 1 graos na escala
de Richter, e un deles, rexistrado ás 20 .38 horas, chegou aos
4,1 graos. Os novas sismos
provocaron pequenos despe~ feitos e.entre-a povoación
reproducíronse as mesmas cenas de temor que durante os terremotos que se produciron ao
longo do último ano, ·sobretodo
nos últimos meses de 1_995 e
p~imeiros de 1996.+

. A ~ANÁRO

tea situado na Coruña. "Desde
sempr.e e en especial desque··es:.
tamos en Gandario ·o alcalde demo nstrou qu·e noff,qtier negociar'', indicou Ramón Pérez, portavoz dos afectados:

ción ao seu problema. :

.

o marisco localizado nesa,zona:

o

concello da éoi:u~a nunca se
derrubam.ento do lixo n~ verpronunciou a pral de integrarse
tedoiro de Bens non só provono Plano. cle -Resi duos Sólidos
c.ou un ·grave quebranto ecolóxi,.
Urbanos-da Xunta, l:JUe ~-estiona co. e social ; que enfrentou_ ao
concello ·cosviei8os do Portiño e
a Socidade Galega de Meio Al]lManifestacións ·: .
., . ·;<·,--~-biente,· Sogama; ,aínda que manque motivou-que--0 PP tratas.e.de
tivo un.ha atitude ambígua que. fasacar tallada ~01ítica · ao· desas~
O Domingo 27 duas mtl pers0as
cia que Sogama-incluira a· este
tre. Non seu afán por acalar -as
percorreron as principais ruas
concello -dentro dos seus planos.
críticas, o -governo de Francisco
céntricas da Coruña para·demanP.ara. A Coruña p~rtícipar do prpVázquez.optou ·por unha política
dar que a reciclaxe sexa a soluxecto de Sog-ama .significaba
de indemizacións discutida ,,pola
aceitar·un sistema de desfacerse. oposición, nomeadamente polo
ción ao problema dos resíduos
sólidos urbanos na cidade. O acdo lixo economicamente moi ca~
BNG. No meio do .enfrentamento
ro, por..esta razón mancomuni.entré.o pp e o PSOE·-con camto estaba convocado por unha
Plataforma Cívica que integrah a
dade·de municípios da Coruñaxa
li>adelas cruzadas-,_ o Bloque
Federación de Asociacións .de Vi·se pronunciara., eo ·1990, a prol
prioriza- a s9lución do problema
ciñas, várias organizacións ecoloda reciclaxe, pero despois non topara· despois delimitar as resxistas entre as que está a Asemmou nengunha ,medida encamiponsabilidades. Os nacion~listas
blea de Grupos Ecoloxistas e Nañada a fomentar esta prática.
estiman- que·,a actuación do Goturistas da Gal iza, Ageng1 e as
.
.
verno foi desacertada· en todo
tres centrais sindicais, CCOO,
Francisco Vázquez, ao tempo
momento, xa que non atallou o
CIG e UGT. Dous partidos polítique optaba pola reciclaxe, deproblema do colectivo de afecta-cos, o BNG e EU, apoiaron acclaraba que xa non hai contamidos do Portiño. Contado, o BNG
to, mália non ser parte integrante
nación en Bens e polo tanto póvalora positivamente o posicioda Plataforma por deqisión ·des[~ ,, dese marisc9r, pero o certo é - , nam;eí)tq_de V,ázquez a pral da
última. Os viciños do Portiño .. co-_ · que 11on ' h~t estl~d(?s de cqrita-.__ rt~ci9láxe, ne§t~ . sentido , o Blomo tal coleé:tivo, ta1J1én intervii'Q.n ; ·.~ ~ minación e o concello unicaque sempre se pronunciou a faaínda .que a9 rdJá ,s~guinte, ' º'. ·· mente está en posesión dun in- • ,,vor d_e executar o plano mancoLuns 28 ás sete da1arde; tameñ . forme ·biolóxicd· elabórado -polo ' ·mun'ado de reciclaxe l?Orque
protagd~izqQan unha ·rnanifesta· :.flnstituto Oceanográfico que non
consideraba que dab~ boas solucí~~~ técnicas.•
ción pará demandar ·únha s~lu- · - entra a valorar ~e é comestíbel

o

a

o

LOCUTORIO TELEFÓNICO. ENVÍO-_RECEPCiÓN 'o{r.A.X ¡ARTIGO~ DE

·-

. filanueJ :Rod,ríguez,. primeiro pres~d.en·
~e 4~. J!etrovigo __,.

oConcello. dé Vigo · :~ _:·..
.considera -inViáb"el . .. ,'
Petrovigo
O Concello de Vigo, e outras
institucións como a Plataforma pota Defensa da Ria,
considera que o proxecto de
·- instalacion dunha grande
área .de subministración de
combustíbel aos barcos no
p~irao de-Bouzas é inviábeL
O proxecto, que estaba a levar ad.iante a empresa ·Petra, vigo, pretendia qu.e buques .
: en tránsito .que non ian
i>asar polo porto de Vigo fi. ¡-- xesen escala,para ~epostar e
facer outro tipo de compras
de carácter menor. Agora,
. despois de desbotar esta posibilidade, o concello ven
de oferecer estudar poder
facer unha estacion de subministración de
combustíbeis, con vários . ·
pantaláns; per:o unicamente
para barco$. que teñan previsto f;¡cer escala en Vigo.+
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sgrupos municipais do.PP edo PSOE aprobaron ~ proposta

Os funcionários compostelanos
poderian pasar á·Sanidade Priváda

Carlos Núñez
MANUELCAO

dade Social iso non pasa".

*P.C.

O pleno do concello de Santiago ven de aprobar, co
apoio dos grupos municipais
-popular e socialista, a proposta de concertar a cobertura de acidentes de traballo e
enfermidades profesionais
·cunha mútua patronal en lugar de mantela asumida pola
Seguridade .Social. O Comité
de Empresa e .os sindicatos
CIG e UGT xa expresaron a .
sua oposición á proposta do
concello e mesmo recolleron
en dous dias as sinaturas de
230 traballadores contrários. á
aplicación deste novo modelo.
A xuízo do concello, a.concertación cunha mútua patronal ten
diferentes vantaxes frente á
prestación directa pola Seguridá.de Social. Entre elas destácanse "revisións médicas gratuitas ao personal, instalacións sanitárias menos masificadas;- inexi sténci a de l.istas de espera,
· atención. máis persa·r.alizada,
menor duración das baíxas. por
acidentes de traballa. e enfermidades laborai$ e ser.vizop compl e m entários gratuitos .como
cursos de seguridade .e .bixiene
e cursos de primeiros auxílios".
Para Xabier Picón, prnsioente
do Comité de Empresa e delegado da CIG, a escolla dunha
mútua "non se xustifica de forma
coerente, potque as supostas
mellaras son de abrigado cum-

Ademais, os ·traballadores do
· concello compostelano consideran que esta medida ven a demonstrar ~ progresiva descapitalización que sufre o sistema
público, cunha clara tendénéia á
desaparación e a dobre mensaxe do PSOE, que desde determinados ámbitos defende o sistema público- mént_res que en
casos corno este apos~a pala
privatización.
· Picón asegura que deste xeito
"ráchase o conceito de solidariedad e e se- introducen a cámbio
O alcalde de Santiago, Xerardo Est~vez.
critérios de rendabilidade", e lemprimento e están estipuladas por · bra que. as mútuas son asociacións da patronal nas que non
lei". Ademais, Picón considera
que o máis preocupante desta ,hai nen representación dos traballadores· nen posibilidades de pardeqisión é o aspecto qu~ se refiticipar ou controlar a sua x~stión.
re á "redución das baixas !abarais. lso seria como recoñecer a
En calqµera caso, polo momenintroducción de critérios econoto o pleno municipal só aprobou
micistas que están moi lonxe
as bases e aínda non se adxudidos critérios de saude laboral".
cou a xestión a ur.iha mútua en
O Presidente do Comité de Em- <concreto. Ademais, segundo a
presa asegura adernais que aín.- -Lei de Organos de Representa- .
ciói:i teria que haber ünha negoda que .inicalmente-a cotización é
ciación que non se produciu, poigual para. a Seguridade Social e
lo que se baralla a posibilidade
para a rnútua, a .normativa vixende recurrir á via xudicial. Pero,
te . autoriza a estabelecer derramas -entre os distintos mutualis- ·segundo Xabier Picón , mesmo
cunha "condea ao concello de
tas no caso de que se produciran
Santiago por conducta antisindimáis baixas !abarais das previscal., só se conseguiría que se ·
tas no ano, polo que "lle poderia
s~ntaran a negociar, non que se
traer consecuéncias económicas
mantivera a sanidade pública.
negativas ao concello, xa que teSó coa presión sindical podereria que ser quen afrontara esa situación,-mehtres que coa Segurimos condicionar un acordo". +

Existen indícios de que á sociedade civil galega séntalle mellar
a apertura ab exterior que a boa parte da súa elite dirixente.
Unha agradábel surpresa ·é a internacionalización da música
galega mediante a confluéncia e colaboración cos seus princk
pais abandeirados: a música irlandesa. Ha de saberse que un
·dos sectores máis fortes da economia irlandesa é o relacionado
coa cria_c.ión ~ explotación musical. O desprécio polos nosos
bailes, instrumentos e criacións artístico~musicais por parte da
elite de esquerdas e dereitas non foi acompañada polo povo até
épocas moi recentes nas que se consolida o modelo rockeiro e
a cultura das drogas blandas. Estamos falando de "la movida
madrileña" de Tierno e as súa sucursais de Vigo e A Coruña.
Pola outra ,banda, estaba a cultura tradicional española de Es~
cobar, Pantoja e outros que conservaba o aprécio da vellas xe~
neracións. Neste contexto, aquel que e empeñ u e con eguiu
que o seu fillo aprendese a tocar a gaita exerceu de auténtico
patriota, ademais de elexir ben e nun mundo hostil cando a
maioría elexía mal e agora laménta e.
A música tradicional galega que, aínda non había moito, era a
estrela de todas as festas, quedaba totalmente relegada mancinada porque, por fin, a elite dominante con eguía impoñcr
seus particulares valores e gusto a no a cidadanía. O rapace e,
sobre todo as rapazas, abandonaron as festas e pasáron e ao cas-telán e ben se entende o e caso valor que teria un experto en
baile e gaita galegas capaz de diferenciar un albariño dun godeLlo
frente a un seguidor de Jackson, fumador de porros e capaz de
enviar litronas e máis litronas. A cousa non ten cor e, nembargantes, o pasmón, terceiromundista e apoucado é o eguidor de
Jackson, mentres o emulador do gaitero de Soutelo está a seguir
aos que triunfan no Garden de New York, diante de milleiro de
cidadáns do denostado império. Boa orpresa se deberon levar
por aí fora a comprobar que a galician mu.sic era como a deles.

TEMP2 SINDl~AL.

II CONGRESO DA GIG

O FUTURO SINDICAL A DEBATE
XESUS ARRIZADO
G

·Vense de producir uriha decisión do Consello Confe~
deral da Confederación lntersindical Galega· de grande
transcendéncia para o futuro da organización: a convocatória do II Congreso para mediados do próximo mes
de Abril: Este 11 Congreso vai significar a Opqrtunidade de encarar unha_nova etapa do sindicalismo ria~
cionalista, para acadar, canto _menos, dous obxe~tivos:

Para que este clima se consiga, para que a partici~
pación dos afiliados e afiliadas sexa unha_realidade
terase que producir a disposidón dos máis activos a ·
oferecer novas ideas. A repetición do xa coñecido
provocará decepción ou falla de interese e, o máis
preocup9-fite·, pouco compromiso para o futuro. .

O escenário político, ~conómko e ~ocial, no que
·l.- Pechar unha etapa <:le consolidación da nosa· al~
Galiza e a CIG xogan o seu futuro, tén variado nos
temativa sindical galega, chea de innumerábeis de.últimos anos. Algúns vaticinan a. desaparición dos
sencoritros.entré os distintos colectivos e sensibiilida~
sindicatos corno instrumento útil para a clase trabades que a compuñan nesa etapa e tamén de dúbidas . lladora. B.aseánse no maior nivel de vida, na situa~
sobre sistemas de organización a utilizar para o seu , ción social ·~·ariada dos as~lariados, .no réxime de li~
funcionamento e acción.
berdad~s _ ou mesmo na desaparición do modelo
"Socialista" como referente ideolóxicor trala caída
2.~ Abrir, mellar dito, desefiar as liñas de -actuación · d-o muro de Berlín. .
para situar a CIG nunha posición adecuada para or~
ganizar a loita do mundo laboral galega por unhas
Eu penso que non, a sociedade resulta cada ve; máis
condicións digna5 de vida, traballo para todos e xus~
complexa para o indivíduo como tal,, hai-c_ada vez
. tiza nas relacións, no noso séc~lo.
maior risco de polarización enfre os que teñen· e os
que non ( traballo, oportunidade de prepararse, partiNeste camiño, a reflexión e o debate serán os princi~
cipación, etc ... ), e o sindicato é o contrapeso necesá~
pais instrumentos do conxunto das mulleres e homes
rio para impedir a irucustícia, ·para garantir o desen~
que integramos a CIG para deseñar ou programar, os
rolo persoal, para defender o pleno emprego.
estatutos e todos os documentos que sinalarán a pau~
ta a seguir polo conxunto das estruturas da Confede~
O Sindicato é un instrumento do movimento non
ración nun próximo futuro, todo iso no proceso pre~
un fin en si mesmo, debe fixar novas metas e estar
congresual dos próximos meses.
disposto a revisar o seu plan de acción e adaptarse a
f
•
·,
cada época para s~r eficaz e eficiente.
Pero tamén sera importante facer esforzos para, lonxe de ritualismos, fomentar a discusión, é dicer, si~
Agora é o momento de debatir o futuro e afortalar a
tuar o debate en termos de racionalidade para escoi~
ferramen ta .•
tar os argumentos dos demáis e modificar as nosas
concepcións próprias cando sexa necesário.
XESU~ ARIPZl\DP .Y~ÑEZ ,é ll\e\Dbro¡ela fü¡ecuti,va Confe¡:leral da ClQ

Núñez e Moloney nun pub de Vigo durante a gravación dun disco. A. IGLESIAS

'Aquel que se empeñou e consegµiu
que o seu fillo aprendese a tocar a gaita
exerceu de auténtico patriota"

0

- O éxito de Carlos Nuñez e a súa colaboración con The Chief
tains aleda e enche de orgullo san a todos os galegas que espe~
ramos ouvir as nosas melodías e cantos populares convertidas
en música do mundo, música que xa é do mundo polos nosos
emigrantes que, nembargantes, raras veces a viron como pro,
xección de futuro e só a conservaron como pasado con sauda,
de, pena e tristura. Moitas desas cancións que antes se canta~
ban en cova.S, bodegas, farras, labores do campo, fiadeiros, no
mar, etc., son tan bonitas como as de calqueira outro país e
non son síntoina de nengún atraso. Pouco e pouco, a sociedade
civil galega ha facer frente aos retos e asumir a dirección ~
control do próprio país. Non ha ser fácil superar a rémora do
consolidado aparato político~administrativo.
Nunha sociedade aberta e competitiva de hada vale ter 5.000 di,
plomas de música ou ser catedrático de gaita. Hai que saber tocar
e iso compróbase día a día, como a calidade dos bons produtos nos
mercado. Lémbren, un homeless americano pasou a defender a
USA nas Olimpiadas de Atlanta, porque nas probas de selección
superóu ás famosas figuras. De intentalo aquí, posibelmente sería
fichado pola policía ou pasaría a ser beneficiário do RISGA. •
1 1 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~
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Mobilizacións do sector
lácteo con tractorada
en Santiago

_XesúsVega
'Galiza está quedando re~agada na negociaci.ón fiscal por non ter u~ governo nacionalista"
eC>- MANUEL VEIGA

"Galiza perdeu unha oportunidade para establecer unha negociación bilateral co governo central sobre. a financiación, como

están a facer cataláns e bascos", sinala o
economista e deputado do BNG Xesús Vega. Esta posibilidade non se concretou porque "Fraga non quere causarlle problemas
ao governo amigo". O BNG, segundo Vega,

Abel Caballero afirma que o
BNG non ten unha postura
clara sobre a financiación?

go e fan a declarac'ión fara, que
paguen algo aquí. Seria o caso .
de Villar Mir de Ferro Atlántico,
por exemplo. O imposto de sociedades non foi cedido, pero é
evidente que deberia ter estado
no debate. O pacto PNV-PP
parece que abriga a que os accionistas tributen unha p~rte do
IRPF en Euskadi. Por 01:1tra
parte eles xa tiñan cedido o imposto de sociedades, grácia$
aos- concertos anteriores.

É unha forma de trasladar a outros o seu próprio problema. Ao ·
PSC mesmo lle parece cativa a
autonomía financeira lograda por
Pujo!. No outro extremo, Rodríguez !barra ou Chaves din que a
unidade de España está a ser
destruida. E no médio encontrari ase o próprio Caballero que
evolucionou desde as posturas
de lbarra -talando de agrávios
comparativos- até asumir argumentos similares aos nasos.

O Conselleiro Orza af!rma que
Galiza ga_ñará 50:000 millóns .
grácias a actual negociación.
Esa é unha especulación. Consider:a que todas as variábeis dos
próximos cinco anos van ser as
mesmas dos catro anteriores.
Pero esa hipótese _non merece
esa publicidade. Queren cor:ivencernos de que o. do 23 de .
Setembro foi ·un gran acorde. '
Antes desa data usaba as referéncias dos catro anos anteriores para. afirmar que a situación
era preocupante para o futuro.
Agóra emprega esa mesmá referénéia para dicer que Galiza
val. ga:ñar 50.000 millóns. Non é
rigurosó. Quen sabe como vai ir
a recadación polo 1RP F ou cal
vai ser o incremento do PIB?

Pero cal é a postura do BNG?
O 23 de Setembro reuniuse o
Consello de Política Fiscal e Financeira, no que participaron os
representantes do Estado e os
responsábeis de Facenda das
Comunidades Autónomas. O resultado, na nosa opinión, non proporciona o nivel de autonomia financeira necesária a Galiza. O
PSOE foi crítico polo contrário,
porque se descentralizan aspectos que antes estaban centralizados. Eles defenden unha caixa
única. Nós defendemos que a ce- ·
sión de tributos non se reduza ao
IRPF, senón que afecte ao conxunto do sistema tributário: IVA,
imposto de sociedades e impostas especiais (carburantes, aleo!,
tabaco, matriculación de veículos,
etc.). Ao tempo, eremos que esa
cesión non ten porque facerse a
todas as comunidades autónomas, a non ser que se caiga na
perversión da lóxica do café para
todos. Tamén pedimos máis capacidade normativa sobre os tributos cedidos e unha negociación
sobre a débeda histórica, que
cando menos debia compensar
pala valoración insatisfactória que
se fixo dos servizos transferidos
en sanidade e educación. Uhha
débeda que, en privado, o Conselleiro recoñece, pero que non se
atreve a poñer enriba da mesa do
governo amigo, porque están hipotecados a el.

Galiza administrará
o 30% do IRPF.

reclama máis autonomia financeira e unha
negociación que incluia a débeda histórica,
asi como os necesários instrumentos para
compensar a residéncia fiscal foránea de
éertas empresas e dos seus accionistas.

Vostedes din que tal comos~
realiza actualmente o reparto
de· recursos entre comunidades estas-e propiciando a situación do~ agrávios comparativos. Que queren- di.cer?.
En 1978, co Estado das Autonomías, estableceuse un modelo centralizador de caixa única
que.servia para recaudar e fago
repartiase. O modelo do Bloque
é o dun Estado fede.ral ou confedera!, com·o xa existe en Ga1
nada, Bélxica ou , nalgun sentiPedimos máis autonomia financeira
do, en Alemaña. Pero, mesmo
para Galiza, como comunidade histórica"
no actual marco, pedimos unha.
maior cesión na fase da recadación e capacidade normativa
para as comunidades históri:cas. Este último aspecto é moi
En cifras isto non supón moito,
importante, porque se· son os
Pagan alá o imposto de socieainda ·que aporta a novidade de
dades. Por outra parte, moitos . ·outros os que lexislan, poden
poñer normas que perxudiquen
que Galiza poderá l~xislar limita~
dos seus accionistas pagan fódamente algunhas matérias.
a tua capacidade recadatória. ra 9 imposto sobre os seus beO congruente coa existéncia de
nefícios que si vai ao IRPF. Por
1
O problema da caixa única
iso nós pedimos mecanismos
governos autónomos é a autonomía fiscal, o contrário resulta q1,1.e permitan ás persoas que
Algunhas das máis importanpintoresco, seria ter competénobteñen rendas procedentes de
actividades económicas que se
tes empresas galegas pagan
cias, pero depender do Estado
os seus impostes en Madrid.
desenvolven no territóriO galepara o seu financiamento.+

O problema de contemplar só
_esa cesión é que a Galiza proporciónalle un nível de autono- ,
mia reducido, porque temo.s un
nível diferente de renda. Recadamos cinco veces menos que
as comunidades de Madrid ou
Cataluña, através deste imposto.
En cifras de 1996, dos 820.000
millóns de orzamento autonómico, a Xunta só xestionou un 10%
de forma autónoma. O 84% foron transferéncias do Estado e
da ·UE: Coa cesión do 30% do
IRPF o nível de autonomia aproximarase ao 2Ó%. E iso porque
tamén se lle conceden campeténcias normativas sobre tributos cuxa recadación xa estaba
cedida, caso do imposto sobre
património, sobre transmisións
patrimoniais e acto$ xurídicos
documentados, sucesións e donacións e tributos s©l!>r-ei e:> 'X'OQÓ~ , • -

~

I

A Xunta mira para outro lado'

Coas últimas cesións ao País
Basco, cada vez fálase máis
de agrávios ~omparativos.
No 78 as causas -non quedaron ben resóltas. Cada vez
que entramos en fonduras
volve renxer a arquitectura
constitucional. A min non me
gusta a lóxica do agrávio
_comparativo. Cada quen debe
reivindicar en base ao que
considera xusto, non en base
' av '<.~1.:1e 4eñen• ©wtros! Non é

tres Galiza non cante cunha forconveniente e ás veces agacha
za nacionalista cunha dinámica
un populismo perigoso. Pero a
· situación, tal .como está, préstaprópria, que non seña unha suse a iso·. Cada quen vai ao seu - cursal, e que resulte determinante nas instáncias de govere vale todo. PNV e CiU non esno, non existirá a posibilidade
tán interesados en cuestionar
de plantear uñha negociación ou
políticamente a estrutura constiun pulso en matéria de financiatucional. Prefiren unha via máis
pragmática, de negociacións bim ento autonómico. Estamos
laterais. Galiza, ao non estar gocomprobando agora o peñoso
vernada por unha forza nacionapapel da Xunta: non poderi queixarse do governo central e oplista, queda rezagada. Aí está a
tan por non encarar o problema
actual modificación do concerto
basca ·e o· paeto PP--c.il:l 1 Men-. e mirar.para.outro lado.+

A partir do Xoves 7 de Novembro, _gandeiros e representantes da Mesa do Leite concentraranse nos lugares nos que
se reuna o Consello da Xunta
co ánimo de "demandar vias de
solución para o problema que
vive o sector lácteo". Ademais,
todas as organizacións integradas na Mesa do Leite convocaron unha manifestación sobre
Santiago para o 4 de Decembro na que se concentrarán
gandeiros de toda Galiza despois de ter protagonizado a
marcha de Madrid. +

A adxudicación de

material de Defensa non ·
beneficia a Santa Bárbara
A sección sindical na CIGSanta Bárbara ven de facer
un informe sobre as adxudicacións de material de defensa polo Ministério ás empresas, non sendo 'a fábrica de
armas da Coruña unha das
máis beneficiadas no último
ano~ Este informe contrasta,
segundo a central sindical,
cos calificativos de despilfarro_e de gastos que provoca a
factoria, segundo o ministro
de Ecoliomia. A través do informe, vese que outras
empresas ofertaron ao límite
do es~belecido no BOE aproveitando que Santa Bárbara
non ia concursar, segundo
explican na CIG. Tamén sinalan a presenza ascendente de
empresas como Peugeot Tal. bot e Gamesa, ·na que ~
- exerceu de directivo o actual
ministro de Defensa Eduardo
Serra. Dos 76.143 millóns adxudicados, a Santa Bárbara
correspondéronlle algo
menos do 10%, 7.123. Lembra
a CIG que durante o ano
1995, a maior parte do persoal de Santa Bárbara·estivo na
nómina do INEM. +

Solicitan medidas
para solventar
·a crise d~ pataca
En Xinzo" sucédense as
reunións de labregos e organizacións políticas e agrárias na
percura de solución para a crise
que sofre o sector da pataca
pala caida de prezos. A necesidade de contratos
homologados para dar estabilidade é unha das
reivindícacións dos labregos,
asi como dos grupos do PSOE
e BNG. Ambos partidos tamén
coinciden co SLG ao apontar
_ como un dos graves problemas
para o sector a importación de
patacas. A maioria dos proé:tutores discrepañ da-medida solicitada por quince agrupacións de
imobilizar 17.500 Tm pois non a
consideran unha solución.+
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Carmen Traba f!10rreu odia 25 en Santiago polas patadas do seu compañeiro

Morta na decimoquinta malleira
-O- A.ESTÉVEZ

Carmen Traba Paz morreu odia
25 de Outubm por unha malleira
que lle deu o home co que convivia desde anos atrás. Non era a
primeira, xa que catorce veces tivera que ser atendida de urxéncia no tempo no que compartiu
vivencia con Avelino Vázquez Vilaseco en Conxo., en Santiago de
Compostela. A última malleira,
presúmese que a patadas, rematou coa vida desta muller de 51
anos, á que se lle atopou o fígado desfeito e unha lesión no cráneo. Vázquez Vilaseco ingresou
en prisión o dia 27 despois de
ser interrogado no ~ul,gado de
instrucción número 2 da cidade.
Os viciños de Conxo · escoitaron
iTioitas veces os berros de Carmen T1aba polos golpes que lle
daba o seu compañeiro, que padecía problemas co alcohol. O
seu comportamento era moi violento e, a xulgar . polos antecedentes, era unha persoa que
atallaba os problemas a golpes.
Para os viciños, que declararon
aos méios a frecuéncia das malleiras, a noite do Xoves 24 foi
unha máis de berros. Por iso,
surprendéronse ao saber qua a
sua viciña estaba morta. A atitu-

de de convivéncia coa violéncia provocou que nunca chamaran á policia nen
aos servizos sociais. Nen
. sequera o diada morte,
· xa que foi o próprio agresor o que solicitou unha
ambuláncia argumentando
que Carmen Traba caira
polas escaleiras.
O número 36 de Conxo
non se pode dicir que sexa
unha vivenda xa que se
asemella máis' a unha chabola. A morta e o agresor
levaban. xuntos vários
anos, os últimos neste do·micílio. As investigacións
xudiciais móvense entre a
enaxehación e o -homicídio .,
ainda que no caso súmanse factores de risco que,
moitas veces, derivan en
maltratos e predin un final
- coma este: problemas económicos e de integración
social, alcoholismo e reiteradas
M.alleira a toda a família
malleiras. É este o factor máis
chamativo xa que ao coñecer a · ' Avelino.Vázquez é un home conflitivo e, ao coñecer o. seu histomorte de Carmen Traba, tamén
se soubo as veces que pasara
rial, pódese afirmar que perigoso
polo Hospital Xeral con feridas.
debido ao seu carácter e compliNen a viciñanza nen os servizos
cado polo alcohol. En Agosto do
sociais 'fixeron nada por separala
pasad.o ano tirou á sua moza,
do-·seu compañeiro e da chabola.
Carmen Traba, ao rio Tambre en

E:-..:cAH'.\A 0Trno

A morte anónima
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das mulleres
Outono de 1996: duas muÜ~res morren brutal e inutilmente. Unha
·~asin~da a golpe~ por un home co que convivia; outra desangrada tras
un aborto clandestino, despois de tres dias de sufrimento. Estas accióus
non se situan.nen en Afganistan nen na India, ocurriron en Galiza en Santiago. e en ·e ovelo (Pontevedra)-. EStas mortes, brutais, vio,
lentas ~ absurdas teñen dous responsábeis directos, dous homes con
-nomes e apelidos, ou alguén dubida de de que o embarazo dunha mu,
ller é sempre responsabilidade dun home? Mais, a responsabilidade
subsidiária é máis ampla, é -social e, moi especialmente, das instituGións
que deberian de ter meios para actuar frente a esta violéncia que ainda
non lle deu á muller catégória de ser humano e que nos fai cuestionar
se Galiza no ano 1996 é unha nación onde os dereitos democráticos
·existen como prática cando están a ocorrer feitos coma estes.
Por que as xehtes do bairro de Conxo, que sabian da violéncia cotiá
contra esta muller, non reaccionaron? Por que a policia non actuou?
Por que a xustiza non tomou medidas no caso dun home onde a
reincidéncia en actos violentos era notória? Para que serve ter unha
Casa de Acollida de Mulleres se o Concello e a Xunta non fan cam,
pañas informativas que cheguen precisamente ás mulleres máis d_es,
favorecidas q~e son as quemáis necesitan ~estes servizgs?
· -Como é posíbel que un embarazo vergoñento e clandestino e un
aborto ilegal conleve o siléricio dos familiare~ dunha muller, nai de
tres fillos, até .o límite da morte despois de tres dias de sufrimentos
a.troces? Non é posíbel que t;lO anó 1996 un direit.o demo.crático fun,
damental como o direito a dispar do próprio corpq;~ da.- decisión de
sef nai, ainda non se pojdl!_ exercer e as mulleres mÓrrañ víctimás de
abortos clandestinos reafo:ados en condicións hixienico,sanitárias
.infrahumanas cando existe unha sanidade pública que ten comó ob,
xectivo prioritário garantir a vida e saúde das persoas. '

a

Cantas máis mulleres terán que morreJ;" en Galiza para que as institu,
cións públicas poñan en marcha unha política de non discrimina, ·
ción e de safvagarda dos direitos democráticos?
A opresión das mulieres no seo da familia e na sociedade ven sendo
·desde hai séculos o cerne de todos os sistemas de d~minación e
opresión social. Somente o fin desta opresión conducirá ao derrubamento de moitas ou~ras formas de dominación e só asi se poderá falar de que en Galiza ·existe un estado de direito. •

Precariedade
en Pescanova
T raballadores da empresa Frigo,
dis, pertencente a Pescanova,
cortaron o tráfico estes días en
Vigo para protestar pala preca,
riedade na que desenvolven o
seu traballo. Corenta e dous es,
tibadores son os afectados polo
que consideran unha atitude de
explotación da empresa, que fi,
xo que levaran as suas·reclama,
cións ao xulgado do social da ci,
dade. O Xoves 24 de Outubro
celebrouse unha vista na que os
traballadores solicitaron ser
considerados fixos,discontinuos. ·
Alguns deles levan traballando ·
para Pescanova oito ano~ e os
que menos tempo levan, supe,
ran os dous anos. T raballan un,
ha_média de quince dias ao
mes, considerados como traba,
lladores temporais, cun contra,
to por obra ou servizo. A tarefa
que realizan consiste en desear,
gar os barcos que chegan á fac,
toria que Pescanova ten en
Chapela ainda que se queixan
de q1,1e realizan outros labores
sen garantias, como baixar ás
cámaras dos barcos refrixera,
dores sen a5 medidas de seguri,
dade e hixiénicas necesárias. O

méio dunha borracheira.
Nesa mesma discusión, tiroulle unha cadeira á sua
tia e deulle un puñetazo á
sua curmá. Neutras ocas ións fíxose pasar por
agredido intentando poñer
denúncias contra outras
persoas. En Abril de 1994,
deulle unha malleira ao home da sua nai e a esta,
· pola que tiveron ser atendidos nun centro sanitário ..
Outras veces, unha trifulca
por un problema de tráfico
servialle para sair do coche e empezar a golpes
con calquera. Este maderei ro relacionábase con
persoas das que andas
con pistolas no peto e, málra as veces que enviou á
compañeira ao hospital,
semella que non houbo
TOKIO
nengun toque de atención
para este viciño de Santiago. Hai que reseñar que estivera
detido dez veces en Santiago. A
c'ausa da morte de Carmen Traba foron as hemorráxias internas
sufridas polas patadas. A morta
1iña o figado desfeito e unha lesión craneal. Para alguns méios
de comunicación, a causa foi unha discusión.•

seu traballo, ao non estar suxei,
to a convénio laboral, depende
do xefe de persoal que lles co,
rresponda.
A decisión de acudir aos xulga,
dos reforzouse cun xuizo anterior neste mesmo ano. Tres esti,
badores de Frigodis deixaron de
ser chamados a traballar e apre,
sentaron unha denúncia no
xulgado, que tivo un fallo favo,
rábel aos demandantes. Pesca,
nova tivo que readmitilos como
fixos,discontinuos. Con esa ba,
se, tantos os traballadores como
a ·CIG,Mar están convencidos
de que o novo xuizo outorgara,
lles esta condición. Desde o co,
mezo das protestas, non houbo
un achegamento da empresa
-aos traballadores, que repartí,
ron folletos pola cidade expli,
cando a sua situación.
Ademáis de reivindicar o que
xa ratificou a maxistratura de
traballo no fallo anterior, os
traballadores son contrários ás
empresas de traballo temporal
porque precarizan o emprego e
consideran que a explotación
utilízase cos máis desfavorecí,
dos. A sua denúncia quer facer
pública unha realidade que, se,
gundo eles, se agacha baixo a
publicidade millonária da em,
presa. "Non é posíbel que unha
empresa que recebe subven,
cións trate dése xeito aos traba,
lladores. As irregularidades van
maís alá, porque Pescanova ven
de adscribir á seguridade social
arxentina a mariñeiros galegas,
que perden moitos dos seus di,
reitos gañados· aquí", di Xosé ·
Manud Boullosa,_ responsábel
da CIG-Mar, que sinalª que o
sector da estiba é un dos que so,
fre máis precariedade. •

Xornadas de Méio
Ambiente na Coruña
Do 5 ao 8 de Novembro celébranse en Santiago as
Xornadas de Méío Ambieate,
convocadas por Adega, os
CAF e a Asociación Cultural
O Facha coa colaboración da
faculdade de Socioloxia, que
será sede do encentro xunto
coa de Económicas. Estas
xornadas queren paliar a falla de información e o retraso
da Galiza en canto ás medidas contra o deterioro meioambiental e, ao mesmo tempo, oferecer alternativas nas
que se teñan en conta á sociedade e á economia. A
xestión de resíduos sólidos
urbanos, a agricultura ecolóxica, os parque eólicos, as
alternativas eléctricas, tecnoloxias limpas e impostos verdes son alguns dos temas a
tratar nestas xornadas que
contarán tamén cunha mesa
redonda na que empresas,
Administración, ecoloxistas e
técnicos debatirán o tema.
Carlos Vales pecha o dia 7
cunha charla sobre a conservación dos espazos naturais
exemplificada nas Fragas do
Eume.+

Cons6túese o Estudantado
Galego polo Centro Xove
Organizacións xuvenfs, de
estudantes, agrárias e sindicais, agás Nuevas
Generaciones, participan na
constitución da Plataforma
Estudant¡¡do Galega polo
Centro Xove, que pretende
sensibilizar á povoación do
grave. da perda do Centro de
Anticoncepción e Sexualidade, en Santiago. O peche do
centro tivo lugar despois de
que Asuntos Sociais negara
a subvención que o mantiña
porque a Xunta informou de
que era prescindíbel. Todos
os colectivos implicados sinalan a importante laboura
do centro e a sua necesldade social e, despois de levar
unha campaña informativa
polo país, comezarán, se é
preciso, con mobilizacións
para a sua reapertura. +

Forte carga policial en
Barcelona contra okupas
A partir das nove e média da
mañán do dia 28 de Outubro,
a policia comezou a chegar á
rua do Cinema Princesa de
Barcelona co ánimo de desafoxar a oitenta okupas que se
atopaban no interior do local.
Segundo informa ADAI, a
preparación víñase xestando
. desde dias atrás coa presenza de policia segreda no bairro e ao redor de douscentos
policias participaron no""asalto
ao cine, provocando,· incluso,
un pequ~no incéndib. Cómo
en case todos os eentros,sociais okupadosr atí impartian~
se cursos e tiñan lugar actividades como teatro e concertos. Os viciños, ao ser requeridos polbs méios de comunicación, sinalaron que non
molestaban e alguns deles
solidarizáronse cos okupas,
cando foron sacados a
gólp~s do cine. 14 feridos e
48 detidos foi o resultado do
despregue policial.+ ·
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PSOE ePP, de acorde, desde as privatizacións até.a · reestrutur~ción do sector eléctrico

O nacionalismo galego
. .
.
afástase do pensameñto únicO nas Cortes Xerais
car o direito de autodeterminación a postular un curioso Estado
Federal con igualdade campe- ,
tencial para todas as comunidades: outra volta ·o café para todos.

-0- MANUEL SEOANE/ MADRID

A situación actual no Congreso é
de pouco debate real sobre o
cerne dos asuntos enfr-e os partidos maioritários ou acordo esenciaí sobre as cuestións cardinais: .
desmantelamento do sector púE frente ao balbordo do pensablico, entronización dogmática
mento único, o nacionalismo gados mandatos de Maastricht (en
lego demandou no recente deAlemaña o poder mesmo pon en
bate sobre a modificación da
dúbida o cúmprimento dos critéLOFCA (e fíxoo en solitário) a
rios de converxéncia, no Estado
paseniña conversión do Estado
español calquera cuestionamenactual nun Estado "federal ou
to a este respeito é considerado
confedera!" que sexa o froito
anatema); demonización das podun acorde en pé de igualdade
líticas de activación da demanda;
entre as diferentes nazóns que
reestruturación das eléctricas
o compoñen, segundo a formucori cartas públicos para logo prilación que empregou no Pleno
B. LAXE
vatizar Endesa. E logo tamén hai
do Congreso o deputado do '
un medido intercámbio de paBNG Guillerme Vázquez.
peis. Na lexislatura anterior, era
o PP quen soerguia a bandeira
Só os deputados do BNG dedo Estado Unitário Español, frenfenden abertamente que a cote ás demandas de Catalunya.
rresponsabilidade fiscal non se
Agora é o PSOE quen se laia dopode reducir á transferéncia do
entemente de que o PP está dis30 por cento dun imposto proposto a vender o Estado a anagresivo, senón que se ten que
quiños aos catalás e aos bascos
traducir "na xesMn de todo o
Hai certos indícios que están a mos~rar q1:1e en Euskadi chegouse a
(pouco importa que o Concerto
conxunto do sistema tributário
un certo ponto de madurez ·para comezar unha negociación políti/
Económico sexa un imperativo
ás comunidades autónomas".
· ca. Por un lado está o recoñeeimento maioritário e. público, iµclui/
constitucional, pouco importa
Só o BNG ergue a voz no Condo o PSOEJ e tamén o PP se·n mencio'nalo, da imposibilidade
que conte con máis de un século
greso para reclamar ante o Godunha victória militar sobre a ETA. Por outra banda, os rriovimen/
de história). Felipe González
verno o mandato do Parlamento
tos do PNV e as declaracións públicas dos seus dirixentes, apostan;
ofreceu esta semana apoio polítigalego polo que se ins.taba á
do por unha saída negociada ao secuestro -de Ortega Laia, cando.
co ao Governo a cámbio de pór
Xunta a negociar o traspaso dos
hai pouco tempo pedian pena de prisión para os que pagasen o.tes/
freo ao que el ten chamado nalimpostas especiais e a localiza=cate. Os acordes parlamentários entre as forzas nacionalistas para
gu nha ocasión o "perigo de deción fiscal en Galiza das empredemandar un achegam~h.to dos presos e a trégua fáticáda ETA, son
sagregación territorial en Espasas que producen no noso país,
- outros dos'. in~ícios. Mais, para min, hai outro de maior calado. A
ña". "Xa ninguén fata de Espapero tributan fóra. "O problema
Igrexa, despóis de estar queda máis de 30 anos, agora aparece púoli/
ña", queixábase Felipe González
do noso país é que hai un desecamente apresentándose como posíbel intermediária na negociación.
estes dias, nunha reinterpretaño estrutural do Estado que non
Non foron só -as dedaracións do bispo de Bilbo, senón que a Cofife,
ción fin de século do "dóeme Escontempla a existéncia de Galiréncia Episcopal apoiou a· idea. Coñecendo á lgrexa1ben pode diceise
paña". Na empresa, González
za para nada"; explica Francisco
qu~ non foi algo que se lle acorra a ela soe e que, ademais, ten algun/
disporá do alento de Izquierda
Rodríguez. E dicer: o pensaUnida, unha organización que
mento único nega a Galiza. Pehas posibilidades de que a proposta se acepte por ambos bandos.•
pasa en quince dias de reivindiro Galiza existe.+

Algo está a mudar

en Euskadi

No me ..................................... Apelidos
Enderezo .................................................................,........ .
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .
Povoación ............................... N.l.F. ; ............................. ..
Província ................................ País . .. ... ............................·

Francisco Rodríguez
apresenta unha enmenda

ao total da lei
das videocámaras
O Grupo Mixto, a proposta do
deputado do BNG Francisco
Rodríguez, apresentou no Congreso unha enmenda á
totalidade do proxecto de lei 9r- ·
gánica que regula o usó de videocámaras por parte das forzas d~ seguridade. Fundarñerftándose no dictame do Consello do Poder Xudicial no que se
advertía na.imposición sobre direitos e liberdades básicas, Ro~
dríguez reseñou que non só se
impón senón que se antepón ,
aos direitos con$titucionais.
"Desta maneira e moito máis .
na actual dinámica de atomización, privatización e burocratización do Estado de Direito, os
perigos de que se instaure un
Es~ado policial, con formas democráticas s.on máis que reais".
Para o deputado nacionalista é ·
imposíbel que coa instalación
destes aparellos nas ruas e
centros públicos ''se respeite o
artigo 18 da Cónstitución que
garante o direito á honra, á intimidada persoal e familiar e á
própria imaxe, a inviolabilidade
do domicílio, o segredo das ca-municacións e a limitación no
·uso do informática".+

O PS~ quer proibir
o financiamento privado dos partidos
O Partido Social-Demócrata
do ex presidente Anibal Cava.ca Silva apresentou unha
proposición de lei co fin de
proibir ·o financiamento dos
partidos por parte de institucións privadas. O prQxecto
social-demócrata súxire que
os partidos sexan subsidiados polo Estado e máis polas contribucións dos seus
militantes. En Portug.al, co- .
mo no Estado español~ o de.bate do financiamento dos
partidos subxace baixo moitas das polémicas de
corrupción. Contodo, o Partido Social-Demócrata acórdase de propor es!a medida
un ano desp~is de abandonar o poder, que ocupou durante duas lexislaturas. +

Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cader.nos de Pensamento e CU/tura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal ..... ,........... 9.000 pta./ano .. :.. ,. 4.500 pta./semestre
Europa .................... ....... : .............. 10.920
América e resto do mundo ........... 13.080

a) Subscricións para o Estado español
· O
O

O
O

Talón bancário adxunto
Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

Banco/Caixa de

Cheque bancário adxunto
Xiro Internacional a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. .

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

~forros

Conta ou Libreta 1

b) Para o resto do mundo·

..... "' .................................. '/................. .

1 1 1 11 1 1 1 1

ITJ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Titular ............................ :............................................. .'............. .
.. ... ................................................. Nº Sucursal .... :... ................ ..
Povoación ..................... .............. Província ............................. .
Sérvanse tomar nota_de·atender até novo aviso, e con cargo.á miña ·cont¡:¡, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Prompcións Cult(Jrais
,Galegas S.A: (A Nasa Terral'.
DATA

• ATENTAMENTE (SINATURA)

Nace a Fundación

Hispano·Cubana,·
- co PP e Mas Canosa
Políticos do PP e Jorge Mas
Canosa, lider anticastrista, criaron .en Madrid a Fundación Hispano-Cubana cando se recor.tan as axudas a Cuba e se pechan liñas de crédito. Mas Canosa e-Guillermo Cortázar, deputado do PP, son os impulsores desta iniciativa, cuxa
primeira misión .é disuadir .aos
empresários do Estado de que
invirtan na illa, converténdose a
fundación nunha filial da
Fundación Cubano-Americana, ·
de EELJU, que lidera o primeiro
e unha da5- impulsoras da Lei
Helms Burtqo . .Proxectos de
colaboración conxelados e entregas de axuda humanitária
paradas $Oíl alguns dos .
elementos da liña de presión
adoptada polo Governo
Aznar.+
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DSSCV6RIR
A\/fitJTVRA MÁl6
GRANDE° Do
MurJDoJ

NOME - - - - -- - -- - - - -·
APEUDOS .
ENDEREZO ·--~-···--········--·····'···
C P. ··--···············-····· .. ·····-····-··
TELEF. -~·----·--- FOVOACIÓN - - - - - - N l.F. - -·············..................................... _ _
Suscreoome á HISTORIA UNIVERSAL da que rec!bíre! 2 nurneros cada i;.es' ao precio de <150 ptas.
cada exem~far (precio especial para suscrftoresí.

PAGO OOMICIUAOO
BANCO/CA!XA DE ¡\FORROS ·······-·-·······"········-······· ............................................................
CONTM.IBRETA
TITULAR OACONTNUBRETA
ti< SUCtJRSAL ....•......................... POVOACIÓN ··············-··-·-···------·---PROVINCIA
..·-------------·-----···-----·---·-CÓDIGO CONTA CLIENTE ·

--------.-,------··---

~nfüade CIIJJ Sucursal Ll.LLJ D.C. [JJ

N1 canta

!.'....l....l. .... L.. .i.. ..G . . L..TT:J

Sérvanse toma! nota de atend¡¡f até novo a•Jiso¡. é con cargo á mina conta,
os rec:íoos que ao meu noma lle sexan apresantacios no ssu Bane-0íCalxa
de Alorros por PROMOCIÓNS CU!.TURAIS GALEGAS S.A. (A NOSA TERAA¡.

ATTE.
SI NATURA

Ei.IVÍA ESíE 8ot..E1"il..J A: .
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SantiagÓ Álvarez, comisário das
Brigadas lnternacionais~ histórico
, dirixen.t~ do PCE e galego, lembra
aos case 45.000 voluntários de 54
países que chegaron para deter
ao fascismo. Sobreviven aínda
hoxe uns 1.500. Un bo numero deles formaron as Brigadas lnternacionais, encadradas no Exército
Popular; outros integráronse nas
unidades anarcosindicalistas e do
POUM. Sesenta anos despois, unha homenaxe recordará os.feitos.

*

.

Se cadra, pqde ser un das últi mas que se faga, xa que os últimos sobrevivintes das Brigadas
están a desaparecer. Nesta ocasión, págase unha débeda histórica cos Voluntários. Polo contido
dos actos programados , queremos que asistan viúvas e filias de

lndonésia aceita
.autonomia especial
·para Timor

I '

Santiago Alvarez
"As Brigad~s lnternacibnais non teñen parangón na história"
De que xeito funcionaban as
Brigadas? Contaban con certa aufonomía?

Franceses e soviéticos pilotaron
avións e man~xaron tanques; as
baterías ·antiaereas tiveron nemes checos; a sanidade estivo
en mans norteamericanas, canadianas e inglesas; os servícios
especiais tarrién se nutriron con
moitos destes Voluntários. O Batallón Dombrowski, a XI Brigada
Thaelmann, o Batallón Malatesta,
a División Kleber ou a Brigada
Lincoln, pésie as suas denominacións, non resultan tan alleas.

Santiago Álvarez, ex segredário do Partido Comunista de
Galicia (PCG), preside a Asociación de Amigos das Brigadas lnternacionais (AABI). Pé..
sie aos seus 81 anos, a sua
memória resístese a esquecer. Cal é a importáncia deste
homenaxe?

N 2 750-ANO XIX

Homeríaxe a9s.sobrevivintes, sesenta anos despois

M. BERTOXO /MADRID

En Outubro de 1938, o Comité
de Non Intervención forza a saída dos Voluntários. Juan Negrín,
Presidente do Governo, promételles a cidadanía española, "unha vez normalizadas as curcunstán ci as". A concesión tivo que
agardar hasta Novembro de
1995, tras a aprobación unánime
no Congreso español dunha proposta non de lei apresentada por
EU , PSOE e PNV. O 4 de Novembro, 400 sobrevivintes duns
30 países recibirán esa débeda
de mans dos representantes dos
pavos qe España. Pasan, por fin ,
a formar parte da história oficial.
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Eu participei activamente na organización das Brigadas na .
frente de Madrid. Tras a sua
constitución como tais, funcionaron nun princípio dun xeito
case autónomo. Por unha séJie
. de circunstánciás, pasaron a integrarse no 5º Reximento, liderado polo xeneral Líster, máis
tarde foi a 1 Brigada Mixta;
despois· pasaron á l1ª División;
e, por último, ao 5º· Corpo. To-·
das estas unidades estiveron.
baixo o mando directo de Líster.

ª

O Batallón Galego

Santiago Álvarex, en pé, diríxese aos asistentes a un anterior encontro das Brigadas.

A propósito do .que ~i, parece
que a presenza de galegos
nest~s unidades .foi manifesta? -

dalajara, que resoltou un sério rebe feito, o· Batallón Galeg.0 tivo ·
vés para as tropas italianas~ na
un comportamento heróico ao
batalla de Brunete; na frente de
longo do conflito . .Dos apro.xiAragón e na conquista de Teruel;
madamente 1.200 combana batalla do Ebro e na ·defensa
tenfus do batallón , tanto homes
do território de Catalunya, até as
como mulleres, só pasamos a
derradeiras escaramuzas na fronfronteira francesa perto de
teira francesa. Convén pois que a-. douscentos. Nun ·princípio tivo
xente nova coñeza a releváncia . carácter de unidade autónoma,
destes feitos .e que non se esmáis tarde formou o 4º Batallón
·quenza a memóriá histórica.
c;ja 1ª Brigada Mixta, até inteA presenza das Brigadas no só
grarse como tal na 11 ~ DiviQue significou a chegada dos
estabilizou algún dos frentes
sión. Tal e como se pode infebrigadistas? ·
de guerra, senón que foi a vanrir, este Batallón combatiu nas
garda dalgunha das ofensivas?
mesmas batallas e frentes que
Foron como- unha espécie de in- . as Brigadas . Ainda así , galexeción de moral para todos os
De feíto, estiveron presentes nas
gas houbo en todas as unidades regulares do exército repubatallas máis importantes: desde. . combatentes. Chegaban moitos
blicano e nas Milícias. O Batadeles de moi lonxe, en condicións
o princípio case do conflito partimoi precárias, para loitar dun xeillón Galega .ten a peculiaridade
ciparon na defensa de Madrid. Inde ter sido unha sorte de unito altruista por unha causa ,que
mediatamente despois, combaticonsideraban xusta. Foi moi alend ad e especial, que incluso
ron na batalla do Jarama, un feíto
tador para todos. De Franza ou
decisivo para salvar o cerco imchegou a marcar a pauta de
ltália chegaro11 miles, doutros pacomo había que combatir. Sen
posto polé!-S tropas franquistas
íses moitos menos. Si foi espedúbida foi todo .un símbolo da
que tentaban pechar as vías de
cialmente destacábel a presenza
comunicación co Levante. Particiresisténcia galega frente ao
de intelectuais nas suas filas.
paron tamén na batalla de Guafascismo.+

algúns de aqueles homes. Queremos deixar ben patente o significado que tiveron as Brigadas,
un feito sen parangón posíbel na
história. Aqueles homes e muUeres chegaron aquí voluntariamente para loitar a carón do povo. A
sua chegada non foi determinante para o conflito, pero si axudou
a prolongar a resisténcia.

'Eu sería de novo brigadista'
nasa axuda. En dous días aprendín máis da guerra que en todo
.. tempo que levaba nela. De volta
á miña unidade, e durante un
permiso; volvín a estar con eles.
Non tardei nada en ingresar no
batallón francés André Marty.' (111
Batallórr da XH Br~gada Mixta)".

Uns c¿hegaron a España · case
como exiliados de países fascistas ou de carácter ultraconservador que orbitaban ao seu redor, outros chegaron porque si,
sen máis. Nunha reportaxe da
Brigada Lincoln elaborada en
1986, un Voluntário de cor manifestaba que tiña sido a única
ocasión da sua vida en que se
chegou a sentir como unha persona. Otro afirmaba non poder
sopor.tar as portadas 'dos xornais sen fac.er nada para evitaío.
Na mente de moitos destes sobrevívintes está o ciruxano canadiano Norman Bethune, que· organizou a sanidade do exército popular; os Voluntários da ,Brigada
Durruti ou de quen anónimamente
loitaron na defensa de Bilbao, que
sen estar nas Brigadas son parte
desa mesmo acto supremo de solidaridade. Máis dun terzo-destes
45.000 voluntários perderon a vida
na contenda española. Dos restantes, un bo número cambiaron
tan só o teatro de operacións: ltália, Franza, Rúsia, Polónia, ex Xu -

O xeríeral Suharto, presidente
de lndonésia, aceitou estudar
a revisión do estatuto de
· timor-Leste, para que a ex colónia portuguesa invadida por
lndonésia. despois da inoependéncia en 1974, teña a condición de território autónomo. O
texto estatutário xerá
semellante ao da illa de Xava,
e excluirá das tomas de decisión das autoridades autonómicas matárias como a defensa, finanzas, xustiza e política '
exterior. A notícia chega cando a oposición timorense esti ma máis importante aproveitar
o estado de opinión mudiat a
pral da soberania do Timor,
despois de ser nomeados Pré- ·
mio Nobel os timorenses _
Xim.enes Seto e José RamosHorta,. +

O xeneral Rojo; o coronel Modes~; Juan Negrín, presidente do Govemo e o teniente·
coronel Líster nun acto de despedida das Brigadas.

goslávia, Grécia e, incluso, China.
Se cadra moitos deles.veranse de ·
novo pór última vez; non' obstante,
comenzan·.a chegar xa e cunha
xovialidade e unha presenza de
ánimo envexábeis. Algúns seguen .
a loitar ao seu xeito: os sobreyivintes da Brigada Lincoln financiaron
e mantiveron a sanidade da Frente Sandinista despois, incluso, de

ter rematado o conflito.
Guillermo Rodríguez Rubio é tal
como el mesmo di: "Andaluz de
nacemento, madrileño de corazón e francés dé adopción". 81
anos, bromista e talador incansábel. "Era un voluntário de Milícias
cando ünha das primeiras unidades internacionalistas chegou na

Gu"illermo enruga a frente cando
tala dos primeiros mortos internacionalistas da "batalla da neboa" .
·en Bobadilla del Monte (Madrid).
"Até 70 homes, na sua maioría
polacos, foron salvaxemente mutilados polas tropas mauras ·a'O
abrigo da neboa e a lua nova. Unha das razóns diso foi que carecíamos domáis imprescindíbel: búsolas. Alí se trazaron as primeiras
liñas das Brigada$ lnternacionais.
Pésie a grande precariedade de
medios, a imaxinación fixo tamén
o seu traballo. Algo permanece
invariábel nestes homes: Pésie a
non desex;ar para os meus netos
nen o horror, nen a incertidume
daqueles anos, e do carácter case único da situación, eu sería de
novo brigadista".+

Enfrentamento entre Zaire
·e ~uanda polos
refuxiados hutus
O feito de refuxiarse no Zaire máis de 's eiscentos mil
hutus de Ruanda e Burundi
está a provocar unha escalada béUca entre Ruanda e
· Zaire. O exército de Ruanda
hoxe está dominado pola étnia minoritária tutsi, que se
ergueu contra. o domínio hutu e que está a efectuar un
xenocídio contra os hutus e
que para iso non se para ·
nas fronteiras do país. O A l. to Comisionado das
Nacións Unidas para os Refuxiados, ACNUR, non sabe
cal é a situación .dos centenares de miles de
refuxiados, xa que moitos
deles vagan polo ·país posto
· que o exército de Ruanda tamén está a atacar os
campos da Cruz Vermella,
onde se aloxaban os hutus
que fuxian do xenocídio. +

Os talibáns perden
influéncia ,en Afganistán
Despois de ter armado ao
fundamentalismo islámico en
Afganistán para plantarlle ·cara á' Unión Soviética", ·Ocidente comeza a superar o susto
do control de Kabul por parte .
dos talibáns e ~lgunhas
nacións árabes aliadas de
Ocidente empezari a apoiar
os esforzo·s por reconquistar
a capital. Hoxe, os talibáns
están a ser derrotados en várias frentes pero conservan o
poder na capital. Mentres, en
Téherán celébrase· unha conferéncia rexional convocada
polo .Irán na que non participan dous aliados dos
talibáns: Pakistán e Arábia
Saudi. Curiosamente estas
duas nacións teñen estreitos ·
lazos cos Estados Unidos.+
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Alta tensión
1
e .za &Md rW-tÍu;io-/U:bdÓ.
1
en Merza
1
· É esta a história dunha obra que
1 '
JlOn ten nen pes nen cabeza e
1
- que está a destruir un pavo case
1
que por completó. A .empresa RE-.

1
1 Madrid está cabreado.

1 Demasiados atascos.
1 Todo -0 mundo se
1 f'!lanifesta na capital.
1 Menos mal que coa
1 f_inanciación saen ben
1 parados. A
1 ·comunidade autónoma
1 - do ceotro, xunto coa
1 cat_alana, son as que
:

máis leite _lle tiran aos
acordos Aznar-Pujol.
1
1 .Cabia agardar outra
. I pausa?·

1
1
1 Hai algo máis. ó
1 País Basca comeza a
. pintar na Corte. O
1 ABC xa lle chama
1 Xavier e non Javier a
1 Arzallus. Lembren
1 que, no periódico de
•• Anson, Serra, por _,
1 exemplo, sempre foi
1
Narciso.

•

' )

·•1
1
1
1
1
1
1
1

Pero senta mal ese

rebordar do Estado
das au.tonomias. El.es
que por dentro ainda ·
eren na España das
províncias. "En
: . correcto éastellano" ,·
, pide a ~NEO nunha
: das suas circulares.

1
1
1 O nacion.alismo

.

1
1
1
1

resúmese.en duas
palabras·: etarras ou
peseteiros. Tan
alporizados andan que
Martín Prieto viviu o

_O trazado nun princípio ia pasar
por unha canteira, da cal se dixo
que xeraba 90 postas de trabaUo,
cando en realidade hai somentes
sete traballadores, nen máis, hen
menos; pero aí apareceu un espabilado, a0 parecer importante
inxeñ~iro él, que facia o trazado
.da liña e dixo que " ... antes de ·
que se enriqueza o da canteira, ei
de queimar Merza eriteira.. ". Díxose que:o propriet~rio da canteira pediu 8.000 millóns de indemnización, cando en realidade nunca se lle chegou a facer unha
oferta concreta. E do mesmo xei- ;_
to qüe SE:1 está a expropriar en
Merza, poderian telé> feito na can~
teira, caso de non chegar a un
acorde económico. Segundo erro.

· Faculdade de ~istória .
Mércores 6 ás 20, 15 horas.
-Coa iniervención de:
Xan Carbal!a, Xornalista
Bieito Alonso, Historiador
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Lamentabilisimo
espectáculo
en lugar sagrado

a

Deixamos atrás Cee e Corcubión. e bordeámos a liña da costa cara a Fisterra. Alí, visita fugaz á vila e constatación da infrautilización do baluarte de. San
Carlos , ergueito no seu füa como defensa fronte a xa escorrentados nemigos (observación
precipitada: a invasión prodúcese hoxendía doutros xeitos máis
sotís e tanto ou máis efectivos).

A todo isto, os veciños seguen a
opoñerse ás obras que se están
a realizar coa protección dunha
exaxerada preséncia de forzas
públicas, superando· con creces
algúns dias a$ duascentas unidades, ben dotados de cascos,
mocas e escudos.
Os veciños están a por dentJncias
ante os Xulgados de ~alín polo
que consideran irregularidades,
en concreto un deles denunciou
que lle tiraron un cerre de arámio
cunha excavadora e que lle retira. ron o tractor da súa propriedade,
todo na preséncia do Capitán da
Garda Civil de Vilagarcia, que lle
:dixo que se apartase..

.

.

·

.: . _.. _, .,. .. __

Mais, con todo, a impresión global segue a ser boa, así que, sen
. determe moito, enfío cara á esquerda, retomando a dirección do
meu obxectivb inicial. En etécto,
escapando de "La Curuña" pacovazquiana e os seus airiños de
vertedoiro (reais e metafórico: A
Coruña rabuña , máis non tanto
como outros pensan) , busco afanosamente o reencontro con ese
lugar emblemático e para mín sagrado no que os romanos contemplaron con relixioso horror, dinos o cronista, o solpor ou agonía do deus Lourenzo. Así que
aparcamos ansiosos de enchérmonos con este magnífico
espectáculo .

De novo o lixo
tomando por
asalto un dos
máis fermosos
lugares da nosa
xeografía

De
súpeto ,
non teño camiñado m~is de
vinte metros
cara ao entorno do faro,
cando caio na
canta de algo
ca que non
contabamos: a'
E.asi, cun informe da O.M.S. (Ormerda persé. ganización Mundial da Saúde)
guenos dende A Coruña. lncríbel;
río que recomenda non estar exnon a din despistado en cen quipostos a campos magnéticos de
lómetros, e xa está aquí (tamén),
máis. de 5.000 vóltios, REDESA
resíduos de todas clases, orgániestá tratando de1 pasar por Merza
cos e inorgánicos, de todas as
400.000 vóltios, polo médio das
condicións, reciclábeis e non reci· casas: Os veciños manteñen un
peche no Concello desde o dia . clábeis, invadíndoo todo, dende a
ruinosa construcción anexa·ao faoito· de Outubro, coa esperanza
ro , ate os escarpados penedos
de que os escoiten, nunha loita
que corcan os cantís nos que o
que semella ser a de David con
mar rompe. Con máis ou menos
Goliath, e tendo que recurrir o tóantigüidade, biodegradábeis uns
pico de ... ''protestaré xusto, loitar
e outros non; restos de comida
é necesário ... " unica afirmación
inxerida e dixerida ou sen inxerir,
que non se considera un erro ... •
aquelq. máis agachada, estoutra
.1
G.M.F. · menos, resíduos de amor con forma d~ lá~ ex pegañento e toda
(MERZA)

.

Vida, paixón e morte·de Alexapdre Bóveda

,. ':4'/.,.

con frecuéncia, e non discutindo
precisamente. Terceiro erro.

· Ao mesmo tempo, o Alcalde emp'eza dicer Diego onde dixo
digo, confundindo aos veciños de~
cindo hoxe unha causa e mañán
outra, manifestándo ter un informe xurídico no
· que se di que
non ten competénda para Un informe da · parar as obras
por carecer OMS recomenda
estas de licéncia municipal, non estar · .
· cando en reali- expostos amáis
dad e .as únicas obras de de 5.000 vóltios,
utilidade públi- REDESAestá
ca exentas de
E·?SÍ ia discurrendo o tempo cun permiso _de tratando de
Contencioso-Aqministrativo pasto · óbras son as pasar por Merza
pala anterior Asociación _de veciestradas e auf.íos opoñéndose ao. paso da liña
tovias; estan- 400.000.
por Meri:a, ate que un bo día,
do a obrar no
aproveitando. os rigores da éalor
Monte do Pudo' mes de Agosto,' prodedeuse
mariñ'o, un es.de forma misteriosa á retirada do
páCio -protexido nas normas subContencioso, tras facérense dous
sidiárias do Conc~ello, povoado de
membros daquela asociación moi
espécies autóctonas tales como
amigos dun tal "Pepe de Redesa" 1
carballos, sobreiras, castiñeiros,
famosa persoaxe .que andou por
carrascos~ etc., facendo untia tala
Merza de casa en casa tratando
duns cincuenta metros de ancho·
de convencer aes veciños de- que
paré!- o paso da liña. Cuarto erro.
vendesen. E, as voltas que dá a
E abondando no paso da liña polo
· vida, a esas duas persoaxes, an.,
Pumariño, decir que a i 50 mts.
tes declaradas enemigos do Altópase a praia fll,ivial e a área recalde, desde que .se retirou . ácreativa da Cq.rixa, que xa me di.C~ntericioso, · son vistos ·x!mtos
_rán vostedes que ·futuro lle queda.·

0 FARDEL DA MEMORIA:
O siñor Afranio

·

31 DE OUTUBRO DE 1996

DESA (Red Eléctrica de España
S.A.) está a pasar polo médio de
. Merza unha liña de alta tensión
de 400.000 vóltios que vai desde
o Mesón do Bento na ·Coruña (a
corrente xérase ria central térmica
de Meirama} ate o encaro de Undoso en Portúgal. En Abril do ano
94 foi ·declarada de utilidade pública polo Consello de Min.istros en
base a un informe emitido pala
Conselleria de lndústria eco visto
bo do Concello de Vila de Cruces,
ao que pertence Merza, informe·
no que se reflexaba que. non .había nengunha casa a menos de
300 metros cando hai unha a i 4,
outra a 40 mts. e así ate 22 casas
a menos de 300 .metros. Valente
e eficaz servidor o que fixo.o informe. Primeiro erro.
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Que pensa das críticas a Alvarez Cascos por casar polo-.civil?

Patricia

Maria

luís Pérez

Xan Vázquez

Pintora

Ama de casa

Xubilado

Pensionista

É libre de casar como
queira. Dame igual como
case, pola lgrexa ou polo
civil, pero é mau para o
seu partido, ainda que a
min tan to me ten. Creo
que os bispos teñen direito a criticalo canto queiran porque el é católico e
o seu partido todo é cató1ico e do Opus Dei. Se
non quer escoitar críticas
dos eus que sexa coerente coas suas ideas. •

As crí~icas son normais
Non sei, porque agora,
porque até non sei se estacomo cada quen fai o que
lle dá a gaña e, por outra
ba separado legalmente. O
que non me gasta é que
banda, eles son tan puritanos ... O que me fai
sexan os bispos quen o critiquen, xa que un coa sua
grácia é que deixe a carro
vida privada pode facer o
fillos e colla outra muller. Direito a casar polo - que queira. Non está claro
civil ten, quen me dan
que sexa católico e daquepena son os fillos. Os bisla os cregos non teñen aupos debian meterse na
toridad e sobre a sua
vida deles, a relixión non
consciéncia, de modo que
ten nada que ver coa pocalen e que non se metan
co vicepresidente.+
lítica e viceversa.+

caste de recipentes plásticos, de
papel, cartón ou metal, e derivados . E non moito máis aló, na
aba do monte en que está o repetidor da TV, o que faltaba: un
vertedoiro controlado incontrolado e fumeante con desagüe directo ao mar e idéntica saída
evacuatória para o lixo sólido.
lso, sí, con moi bós accesos (estradiña asfaltada, do que deducín
que era do Concello, ou troito da
súa permisividade). E dicer, unha
vez máis a merda institucionalizada e/ou bendicida desde os despachos da Administración ...
Asl foi como en trinta segundos
voltei á crúa realidade: de novo
o lixo tomando por asalto un dos
máis fermosos lugares da nasa
or non talar do seu
xeografía, p_
valor simbólico e histórico, de
emprazamento do "ara solis" e
outeiro privilexiado.
O fastio na súa máis prosaica
modalidade, apoderouse de mín
mentres voltaba: "Manda caralla,
pensei, e para isto fixen eu douscentos km., botando hoxe partido
no Plus ... " //PO: curiosidade malsá: Qué partido governa en Fisterra? Non o sei, pero moito me
temo que a resposta folga. ~

X.M.

CARBALLEIRA

VAZQUEZ

(A CORUÑA)

Guerra suxa contra
o independentismq
Eu ía enviar umha carta referíndo-me ao que passou o 12 de
Outubro na Corunha (Brutal repressom dumha manifestac_;:om
independentista) mas finalmente
a carta foi dar ao lixo, sobre todo porque considero que esse
acontecemento, a pessar da
sua espectacularidade, nom
vem mais que a fazer parte do
que, polo menos ao meu entender, já se pode qualificar, sem
medo algum a errar, de auténti-

ca perseguic_;:om política ao independentismo e, muito nomeadamente á Assembleia da Mocid ade Independentista.
E se nom é
Agoraquejá
assí, eu nom
atopo um qua- sabemos como
lificativo melactuam as
hor para definir o que está fo~sde ·
a acontecer. O
seguridade do
12 de Outubro
passou o que estado, gostaria
passou; mas
há que dizer de saber que
que a impren- opinamao
s a "livre" e
"independen- respelto
te" deste país demócratas de
já estivo cump rindo desde toda avida
há aproximadamente um
ano a sua missom goebbelsiana de difamar ao
independentismo, intpxicando,
manipulando, falseando e calumniando por onde quer que puido;
inventando nom sei que histórias
de campamentos de Jarrai e de
colaborac_;:ons com ETA nas que
nom acreditaria nemhumha pessoa no seu san juígo, em definitiva preparando á opiniom pública
para que comprehendesse
qualquer salto qualitativo na repressom á que já nos tinham
submetidos (pressencia -da polícia secreta na ·nossa assembleia
constituinte, intimidagons por
parte de membros da Brigada de
Información em plena rua, interrogatóri os políticos a gente
achegada a nós ... ).

Á parte do referido antes_, a polícia dedíca-se desde há um tempo a proporcionar informagom
sobre nós á organizac;om· názicriminal-mafiossa bases autónomas, com a finalidade, suponho,
de utilizar aos integrantes da dev and ita organizac_;:om como
torgas de choque ·para fazer o
trabalho suxo que as torgas -de

El é do PP e a xente do
Dalgunha forma tiñan
P.P é máis conservadora e
que entreterse os bispos.
tradicional, .e cando un
Claro que ttña direito a
dos seus fai algo-así, critícasar polo civil, como
cano. Casou :polo .xulgaoutro calquera. Non cado e os bispos van enriba
san os demais políticos?
Se el non quer casar pola
del por iso, ainda que eu
creo que ten direito a falgrexa para que está a decer coa sua vida (') que . mocrácia. Neste caso os
queira. Son os do seu
bispos debían estar calapartido quen teñen que
dos e a sociedade tiña
que respetar un pouco a
perguntarse até onde essoberanía persoal do vi- tán dispostos a levar á vida pública a sua moral.•
cepresidente. +

seguranga nom podem realizar
(falo de agressons gratuítas na
rua). De facto dizer que já se
produzirom agres-sons a membros de Grei Xentalla e NG Brigadak, e que O· famoso názi "O r
Legionário", chefe na Corunha
de BBAA, estava o 12 de Outubro no Campo da Lenha (Lugar
de onde saíu a manifestagom)
passeando-se pala praga e charlando amigávelmente com os números da polícia alí presentes.
Agora que já sabemos como actúam as torgas de seguridade do
estado, gostaria de saber que opinam ao respeito demócratas de
toda a vida como David Balsa, ou
determinadas pessoas do BNG
da Corunha que diziam de Armando e Adolfo que "ogalhá apod rec;am na cadea, porque esta
gente desprestígia ao nacionalismo". Gastaría saber se aprovam
este jeito de proceder, porque já
se sabe: quem cala outorga. E já
que com tanta sanha desqualificavam a AMI por violentos, nom
entendo porque agora, á hora de

condenar o que evidentemente é
perseguic;om política, perdem o
gas como umha gaseosa velha.
A verdade é que· para min todo o
que está a passar, toda esta guerra suxa contra o independentismo evidéncia quem é aquí o que·
realmente faz dano ao inimigo.
Estou orgulhosso de ser militante
da Assembleia da Mocidade Independentista, um projecto político
vivo, a for~ dos donas do futuro,
ou seja1 os mogoE? e moc;as independentistas. Que saivam que
nom nos vam parar.•

- R.V.A.
(ÜLEIROS)

Nacionalismo
galega
1

-

•

A conformación da estrutura
frentista, lfa cosmoloxia inxerida
no seo do BNG, e a rnostra tanxíbel de como a capacidade
consensual do ser humán pode

A. J'"

0

l:l~
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primeiro adultério
mediático que se
coñéce. As emisoras e
as televi&ións deron
canta do seu
secuestro. As
comisarias de policia
enviaron telex de
busqueda antes de
que se cumprisen as
24 horas de rigor,
necesárias por lei para
dictaminar unha
desaparición. Un xuiz
da Audiéncia Nacional
abriu dilixéncias. O
presidente foi
.despertado para
recibir a notícia. O
Ministro do Interior e
vários xuices, que non
tiñan a ver co caso,
entre eles Garzón e
Ventura Pérez Mariño,,
personáronse no seu
domicílio. Entre todos
condenaron a ETA, ao
terrorismo, aos bascas
e a lribar, suposto
culpábel de· v~rias
vellas derrotas da
seleción española.
P'ero Martin Prieto
descansaba nun hotel,
a cen metros de casa,
cunha loira de 35
anos. Unha esposa
agraviada e case
coniezan de novo as
guerras carlistas.
Mágoa de que Valle xa
non esteña aquí.

Por último Galindo.
O xeneral
contrabandista. Por
dicer o menos. O
1nforme do fiscal
Navajas, citado por
Pepe Rei en médio do
siléncio dominante,
parece ter despertado
do sano dos xustos. O
antiterrorismo era un

u

@
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1 negócio. Que
1 vergonza!
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Mário Conde segue
cobrando cara a sua
derrota. O PSOE non
deixou que se
convertese en
Berlusconi e agora
salta perotadas ·
através do seu
periódico. Ansón co
ABC non dá pasto
parches.

1

11

España que se

desahace~

chora
Felipe González, novo
interprete do sentir
español: Só Anguita o
escoita e Paco
Vázquez faille o eco.
Aznar está demasiado
ocupado pactando.

.
Na Castellana hai
atascos porque os
executivos baixan dos
coches para discutir
sobre o reparto das
eléctricas e das novas
redes de
telecómunicacións. Un
negócio redondo. Hai
labazadas. E Galiza
sen voz. Cuanta puta y
yo que viejo.•

chegar a acadar e conquerir que
o esforzo de moitos anos (Xeraciós enteiras), poida agromar
coa forza e o empurre de centos
de milleiros de tillos donoso país, poida por fin escomenzar a
sair da escuridade inmeserenta
da marxinalidade para, coa tranquilidade do xenio que se autorrecoñece, amostrarse sin complexos, sin medos, sin desR_rezos. Só simplesmente para Ser.

del, cada queri que se percure o
espazo político que mellor lle
axeite. Máis, mentras ainda non
cheguemos a esa estadia, mentras o poder político se manteña
nas palas alleas, que tacemos?.
Traballamos os nacionalistas orgaizados, mostrandolle ao noso
pavo as pautas pelas cales deberemos transitar todos xuntos, ou
orgaizamos cada quen a sua pequena orgaización coa cal encher
o naso ego axudándolles deste
xeito a manterse no poder, e indireitamente colabourando na
agonia
do
pais?
Otraballo que

Suso Sanmartin

Para Ser, houbo que conformar
unha estrutura na ql!e convivan
os diversos ideários políticos,
culturais e sindicais, que .desde
pranteamentos diferenciados
chegaron a plasmar uns acordos mínimos e unificadores, co
trasfondo conceitual de, primeiro facer conxuntamente, para
que lago o que tanto dixemos
querer poida chegar a ser.

Estado da Autonomia), ao BNG,
como forza e estrutura con capacidade de se confrontar con
eles, de ir fagocitándolles a sua
estrutura caciquil espartando ao
· povo á realidade e deixando ao
descuberto a sua faciana de boi
pexado por unha corda allea.
Quizais tañamos que lembrarnos
tamén, que mentras non arranxemos a estrutura orgánica (política) do país taremos de seguir traballando baixo prantexamentos
de carater excepcional. pero que
nos leven a conformaren a estrutura política do pais, e a partires

·.

_-

--------------

>·,_:~-i:_~' i

I
d

Nestes intres históricos ternos
que redobrar a nasa capacidade
e compromiso. Os que en verdade nos coidamos nacionalistas,
debemos deixar as palloladas no
esquecimento. O pais pidenos
entrega e esforzo. Os nacionalistas, todos xuntos, a traballar
no proxecto. Todos no B.N.G.,
empurrando coa máis grande
enerxia. Xa teremos tempo para
os nosos proxectos políticos persoais. Galiza ten prioridade !•
CARLOS PIÑEIRO

(MADRID)

ól\CI Qa\89I

~-c\ac\án soc\o-fe\\~I

-------------

• . .,

•

O traballo que ben levando o
ben levando o BNG, nas
BNG, nas institucións e nas institucións e
rúas ·é mani- nas rúas é
testo. O crecimento e asen- manifesto
tamento nas
estruturas do
país son os
resultados dun traballo sostido e
responsábel, que fai que o povo
se vaia achegando, nunha aperta definitiva ao proxecto nacional.

Fara do BNG, non existe nacionalismo. Pode parecer maximalista ista afirmación, máis
vouno escrarecer. O nemigo
que máis dano lle percura ao
noso país e o nemigo que traba~
llando dentro ten as suas raices
tora. A história política recente
da Galiza amóstranos como · tados uri empobrecimento xeral
cando o povo galego fai entrega
da povoación e unha economia
do seu destiño nas poutas dos
murcha, pouco competitiva.
partidos foráneos, éste sofre os
maiores atrancos no seu evoluir.
Quizais ainda hoxe, teñamos
que lembrarnos a nos mesmos
Quizais non nos lembremos coque ternos un pais privilexiado,
mo desde 1982 ate hoxe sofri.e que cunha planificación axeimos toda caste de reconvertada da economía, cun poder
siói:is, polo tanto merma signifi-:
político nacional enérxico, e
cante da nosa capacidade de
cunha vontade rexa de traballar
producir, da nosa economia, e
para nós, e por nós mesmos poda nosa calidade de vida? Xustidemos conquerir a dinidade soficacións, manipulación semánticial, económica e cultural da
ca, presións, alienación co auxíque adoecemos?
lio dos meios de comunicación,
e un longo ~te., dan como resulO resrdual Fraga, recoñece (no
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Decadencia
cultural-

Manuel Seixas,
gañador do prémio X.erais de novela ·

hqxe

'A velocidade do fria é unha novela chea d~. dor, moi dura de ler'
-~ M.A.

~ ARANTXA ESTÉVEZ

Perto de cincocentas persoas
déronse cita na cea dos pré,
mios Xerais e na volta destes a
Vigo, onde non se celebraban
desde hai dez anos. Manuel
Bragado, director da editorial,
Víctor Freixanes, conselleiro
delegado e o escritor Xosé Luis
Méndez Ferrín oficiaron unha
entrega de prémios na que a
sorpresa da noite foi a conce,
sión do Xerais de novela ao
guitarrista, compositor e profe,
sor de filosofía Manuel Garcia
Seixas pola obra A velocídade
do frío. António Garcia Teijei,
ro gañou o Merlín cun libro de
poesia Na fogueira dos versos.

A novela de Garcia Seixas fala,
segundo di o seu próprio autor, de
dor. "Todo o mundo sofre. Cando
a dor é forte, chégase á irania, da
que ten moito o libro", di. A tra,
ma desencadéase cando o protagonista perde a sua muller e a sua fi,
1la nun accidente de automóbil
converténdose nun personaxe que
só busca marte, xa que só lle queda dor. "T eñó un ha relación
amor-odio cos coches. Hai demasiadas martes en accidentes", sinala. T anro o xurado do Xerais como
o próprio Seixas sinalan que a novela é moi dura de dixerir pola dor
que canden a. Segundo o xurado,
hai diálogo en A velocidade do frío,
que deixan a Quentin Taran tino á
altura dun escolar. A re po ta de
eixas: " dio a T arantino. Non
transgrede, por iso é aceptado", indica. A dureza da n vela na que o
eu p r onaxe ad pta un rol de
p icópata ffxolle temer que puid ra er entendid como machi m .
"Non a ia quen compuña o xura,
d
fi i incrfbel e mprobar que
tr d cinco membr eran mulleres porque haí partes que eu entend que están máis alá do ben e
do mal pero que poden ser interpretadas e m unha atitude típicamente machista", explica.

1

'

\

'
\

'
'
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Cunha novela dura que lle levou
uns tres anos escreber, Seixas recupera ilusión de pois dunha eta,
pa persoal chea de sofrimento.
Ten palabras de agradecemento
para outra editorial, Positivas, que
confiou nel ao publicarlle o conxunto de relatos Viñeron do espado interior. Este profesor de Filo,
sofia ten moito agarimo á sua primeira obra publicada na que xa
se aprecian características da sua
escrita, pouco suxeita a normas
ortográficas e de puntuación.
"Cando algun dos meus alunos
leu o libro de relatos e se identifi,
cou co que se contaba, foi como
quedar nú, unha sensación inolvidábel", comenta.
Seixas puxo a nota .distinta ao receber o prémio Xerais na noite do
Sábado 26. Ademáis do seu as,
pecto exterior discordante co am,
biente da cea o seu discurso rachou co protocolo. Nervoso pero

FERNAN-VELLO

~pobrecemento

seguro do que <licia similou que
non tiña nada que ver C0 mundo
dos escritores estabelecidos.
"Tampouco teño que ver coas autoridades que se ·apontan a todos
os eventos e destacan polo seu es,
caso aprécio á cultura e aos libros,
xente traxeada que só coarta á literatura. Esa noite dixen o que
pensaba e, ademáis, non estou
acostumado a actos oficiais. De
calquer xeito, sei que moitos dos
asistentes entendéronme, souberon do que falaba e son consciente de que non fai falla levar garavata para ser alguén. Puxéronme
do meu lado", di uns días despois
e engade que o escrebe é real,
non e tá dotado de ubterfúxios.
7

Sentido crftico
A filosofía axúdao a ter unha vi-

García
Teijeiro e
o triunfo ·
da poesia

xeral da
linguaxe. Perda da capacidade
de pensamento abstracto.
Pasividade analítica e crítica
en relación coa realidade.
Desprezo pola memoria ·como
expresión de descoñecemento.
Frivolización sobre o traballo e
acción intelectuais. Ignorancia
crecente sobre temas
históricos e filosóficos ~
Confusión xeralizada no que
atinxe á realidade social e
política. Presenza, presión e
dominio dos grupos de poder
cultural sectarios e
antidemoeráticos. Imposición
de pautas e modelos culturais
-· homoxeneizantes.
-Uniformizacióñ. progresiva dos
hábitos e dos costumes.
sión crítica da sociedade, que
ca,·que vive con intensidade co
Descoñecemento notorio da
procura fomentar entre os seus
grupo .do que é guitarrista Korosi ·-evolución das artes: música,
alunos. Admite que case non le
Dansas, que vai editar o seu seliteratura, pintura, escultura ...
en galega ·e que se "reeonverteu"
gundo disco, de· tíru:lo ¡Non!
- Conservadurismo reaccionario
ao idioma hai dez anos "cando
"Vai ser importante para a múcon respeito á ereación
me dei conta de cousas que dessica galega este disco. A ver se
artística. Baixos índices de
coñecia e me identifiquei coas
empezamos a tocar en Xaneiro
leitura entre escolares,
persoas. Por iso, a miña hnguaxe
cando me recupere de todo isalumn'os de ensino medio e
to", di. Tras-acudir a méios de
non é tan rica. Por agora, só cellniversitarios. Ausencia de
ño a teima de evitar os castelaMac!_rid con mo.tivo do seu priprogramas políticos que
nismo e non emprobrecer máis o
meiro traballo discográfico, Sei·contemplen a proxección
galega pero necesito axuda". A
. xas sinala que se deu conta de
social e a demacra tización
Esmorga de Blanco Amor, O - várias cou~as. "O que lles inteefectiva da cultura. Febleza,
crepúsculo e as formigas de Ménresa alí é qtJe sigamos sendo
temor e desnorteamento no
dez Ferrin son os libros que o inparvos, o cal se compraba venlabor dos ax.ent~s creadores
do o que triunfa en Madrid. O
troduciron na escrita en galega e
cultura is.
que lles gasta dá música de aquí
Cortázar e Camus as suas guias
filosóficas porque, como si:hala,
é a carallada e a que segue .faentrou na literatura como méio
cendo bromas coa língua, co 9-Sde facer reflexións filosóficas.
pectos dos -galegos etc. A seriedade non vende, o ·que prima é
Óas'i poderiamos seguir.
Onde máis expresa o s~u sentio · lixeirq, o que semella transDecadencia cultural na Europá
do crítico é cando fala da músigresor e nun o é", comenta.•
de hoxe. Ligas de fútbol
millonarias e narcotizantes .
. . T elevisións convertidas en
escaparates de toscallada, de
morbo. e da-manipulación
informativa. A banca usureira
multiplicando
asfronomícamente as súas
ganadas. Os fabricantes de
arma_s europeos facendo o seu
agos_to. Os productos de
aliment·a;ción que hai que
vender e vender, calidade
aparte. Toda unha "incultura"
do consumismo, da
depredac~ón ecolóxica, da
violencia como aprendizaxe
institucional.
A. IGLESIAS

O prémio Merlin de literatura infantil recaiu na obra Na fogueira
dos versos, que baixo o lema Ora
marítima, encarregouse de enviar
ao xurado a muller de António
García Teijeiro, segundo el mesmo sinalou. O recoñecemento a
esta obra non causou tanta surpresa como no ·caso de Seixas xa que
García Teijeiro ten vários libros
escritos cunha grande adicación
ao público máis cativo. Mesrre de
ensino primário e secundário, da a
coñecer a sua escrita nos anos 80

con dous poemários: Pci.iolando
coa vixéncia e Retorno aos lamentos
e, máis adiante, con Noa, A chave
dos sanos e O cabalo de cartón ademáis de traducir obras dé literatura infantil ao galego.
O Merlín foi "o recoñecemento
da poesia e a constatación de
que non son malos tempos para
a lírica", segundo o autor. Garcia
T eijeiro rampouco quixo encasillar o seu libro Na fogueira dos
versos en literatura infantil xa

"que o pode ler calqµera, está
C.heo de máxia ..que é necesária
para a poesía e chea de denúncia, crítica, resisténcia, amor e
desamor, como deben ser sempre
os poemas". Como un autor adicado a nar.rativa e poesía ere que
o Merlín é un bon impulso para
o recoñecemento da poesía en
xeial e, emulando a Celso Emí, lio Ferreiro no título do seu libro
e como filosofía ante a literatura,
parafraseouno: A poesia é unha
fogueira, quéimemonos nela.+

~í~~l

situación, si. As
nosas culturas ameazadas pola
brutalidade <leste tempo que
nos toca vivir. Só a luz nacida
das ideas e do debate realizado
a fondo pbde guiamos 9esta
selva confusa e perniciosa que .
avanza e vai entrando no
eorazón de moitos cidadáns
inocentes.+
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• As.vangardas ..
na Galiza .
A Fundación Vicente Risco e o
Centro de lnvestigaciól).S ;
Lingüísticas e Literárias Ramón
Piñeiro organizan o curso As van:-

gardas artísticas: a sua presencia en
Galiza, que se desenvolve do 11
ao 16de Novembro no mesmo
centro e na Casa de Cultura de
Allariz. Os coordenadores do
curso son Antón Risco e Xosé
Maria de Castro e participan no
programa estudos das vangardas
de Galiza e de fóra. Desde o dia
11, falarase de Risco, Otero Pe,
drayo e Manuel António e da
pegada vangardista que deixaron
na criación literária do país. De,
rek Flitter, da Universidade de
Birmingham, en Inglaterra, ana,
lisa a obra Devalar de Otero Pe,
drayo e Eloisa Alvárez, da Uni~
· versidade de Coimbra, fará unha
analoxia entre Risco e T eixeiro
de Pascoaes. Xosé L. Axeitos,
Xosé Ramón Pena, Carlos Casa, ·
res, Marcos Valcárcel 1 'Arturo
Lezcano e Ramiro Ponte son a1,
guns dos participantes. Para máis
información sobre o.curso hai
dous números de teléfono: ·e n
Allariz, o 988,440859 e en .San,
tiago 981,542536. •

•Escrita
de GaHza e
Alto Mifio
Desde o dia 25 ao día 10·está
aberra, nos Antigos Pazos do
CÓncello de Viana do Castelo, a
I ExposifÍí.o de livros de autores do
Alto Minho e de Galiza, organizada polo Patronato do .Pedró'n de .
Ouro e pola Asociafiío de ]omalis,
tas e Homens de Letras do Alto
Minho. Apresentáronse neste en,

• Felipe Senén
deixa o Muse.u de
San Antón · .,;
O arqueólogo e etnógrafo Felipe
Sehén ·deixa·a dú:ección do Mu, ..
. seu Arqueoló>
xico'e Históri,
codeSanAn,
tón, ria Cóni:..··
ña, despoi:s ·de
vinte anos ao·
' frente.dé-mes,
: .mo. InstaJ.ad_().
nun:·antigo
cárcere, o mu,
seu 6nverteu,
se nunha.das

Fotografía de Karen Knor, o orixinal é a cores, pertencente
sección Vigovisións da Fotobienal.

.

.

• Abrese a
.-VII Fotobienal

~,'l'

importantes
referéncias ·
históricas, ar-:
.qúe..olÓ~icas e .
etnográficas
dC1país. Senén
deixa o cargo
para t~baÍl~r
· como téq1:ico
á cultural na ·
Depuración.•

•

F

Desde ·o ·dia 31 de Outubro até o
8 de Decembro permanece aber·,
ta en Vigo a VII Edición da Fo,
tobienal, encontrG da fotografía
de diferentes partes do mundo.
Sete autores retratan a cidade
·no apartado de Vigovisións~ Luis
González Palma, Karen Knorr,
Pedro Meyer, Palo~na Navares,
Joachim Schmid, Ruth Thome
Thomsen e Manuel Vilariño. Os
proxectos realizados por autores
galegas dentro do apartado dé
bolsas pertencen a Xosé Lo.is.
Abalo, Xurxo Estévez, Xurxo
Lobato e Rubén Rodrígúez de
T arres. R0mpendo cq concepto
bidimensional da fotografía, Sen
fronteiras ofere~e as imaxes de
Eva Quintas, Palom~ Navares,
Bárbara Claus, Wojeiech Prat,
mowski, Pedro Meyef, Alfredo
Jaar, Mª Elena Alvárez, Magnus
Barthas, Daniel Canogar e Ana
Teresa Ortega. Como clásico ga,
lego pendurarán das paredes
desta edición as fotografías que,
nas décadas dos anos 50 e 60, ti,
rou Raniero Femández. •

1
J.

conrro libros de Fina Casalderrei,
Xavier F. Docampo e Manuel Ri,
vas, por parte de Galiza, e tivo lugar un recital de poetas das duas
beiras do Miño. Conferéncias,
música e o cinema de Chano p¡,
ñeiro amosaranse neste encontro
que se clausura o dia 11 coa con,
feréncia de Avelino Pousa Ante,
lo A herdanza da Xeraóón Nós. •

m~is

/

.~

• ·Un estudo "
sobre labregos
ricos gañc;i .

oVicente·Risco ·
António Presedo Garazo, un
xoven historiador.cqmpostéla,
no, resultou ser o gañador do
prémio Vicente Risco de Antro~
poloxia e Ciéncias Sociais.na .
sua última edición, que supóµ ·
xa a terceira. O prémio, convo,
caqo conxuntamente pala Fun,
dación Sotelo .Blanco e o cohce,
llo de 'Castro Caldelas, está do,
tado con un millóñ de pesetas
e a publicación do libro. Otraballo.premiado é, u·n es rudo do,
cumental sobre os labregos q~é
se enriquecen e 'c hegan a. se ·
equiparar cos pequenos
fidalgos,_ sen.ser un.h a causa
nen a .outra, abranguendo des.de o século XVI ao XIX e utili..zando como fontes a documentación de tres pazos lugueses: a
casa do Rego do Pazo de
Boimorto, a casa de Fraga de .
Friol e a casa de Vilarxuan no
Val de Louzara. +

E

Les coiffeuses au soleil (A's perruqueiras ao sol), de Robert Doisneau.

O Outono de ·ourense
le,va a fotografia ás vilas
Expos~cións; ~~rtames e cursos en Riba~ávia, Verín,

q C~rballiño", Monforte, A Rua, Celanova, Xinzo e Ourense
O Outono Fotográfico despega en
Ourense transportando -imaxes
por todo ó- país: Ribadáv.ia, Ve,
rin:, Xinzó da Limia, Carballiño,
A Rua pero tamén Monforte ou
Cangas de Morrazo expoñerán
as fotografías de afeizoados e
profesionais. Durante o mes de
. Novembro, só na cidade de Ou,
rense ábrense 28 exposicións co,
lectivas e individuais coordena,
das pola Casa·da Xuventude.
Neste local, cólganse as imaxes
do Certame Galego ,de Fotografia
Xuventude 96, convocado todos
os anos.: Durante os primeiros
quince dias d9 mes pódense ver
as imaxes en firanco e negro e cot
de Mati Alvárez, Xavier Alvárez
Soto, Alberto Bandín, Abelardo
Crespo, Anxel Daniel Diaz, Xan
Carlos Fernández, Mª Teresa
Freiría, LoJi Garcia Filgueira,
MartaLojo, Santi López, Begoña
Mira, Begoña Parga, Alberto
Prieto, Manuel Valcárcel e Raul
Vázquez. Na pranta baixa, Rita
Ibarretxe expón-as suas fotogra,
fías, que leva realizando desde
1989, internándose ultimamente
na imaxe de
·prensá. Ma.'
nolo P. Rua,
Xoán Carlos ·
Xil e Anxo
Cabada te- ·
Fán a partires
do ~ dia 18 ·
unha
adi,
cad(!. ao ,s'eu
. traball~·, que
toma :como
referente o
mar.

sa·

No Museu
Municipal
de Ourense,
tempo para
os ·fotógrafos
franceses: Je,
an Yves Bré,
gand a pre-

senta a partir do 31 de Outubro
Outras paisaxes. Brégand traballo
nun · 1abóratório que el mesmo
fundou e é profesor na Escala de
Fotografía de Arles. Pola sua par,
te, Robert Doisneau, ainda que
xa finado, terá presenza en Qu,
rense coa exposición Diálogos coa
vida. A sua obra fotográfica, ob,
xecto de estudo de moitos Libros,
tivo várias vertentes: revistas,
xomais, publicidade etc. No mes,
mo laboratório de Brégand, cola,
bora a fotógrafa Michele Mat.rrin,
que expón as suas impresións so,
bre as Pegadas Africanas no Liceo
Recreo Ourensán.

que somos grande debedores".
Recóllese un século de loita por
acadar a igualdade social e o di,
reito a participar na vida políti,
ca. Hai tres bloques temático : as
pioneiras no sufraxismo nortea,
mericano, a loita en Inglaterra e
o voto no Estado español a través dos debates parlamentário .

Imaxes de mulleres
én Monforte

As mulleres tamén son o obxec,
tivo das cámaras, como se pode
comprobar en Monforte. Do 1
ao 15, a exposición Mullere De,
parte narra a história do deporte
moderno, amasando os problemas que as mulleres tiveron para
incorporarse a esta actividade
desde finais do século XIX até os
anos oitenta. J"amén org.anizada
polo Minis,
tério ~ de
Asuntos ·So,
A natureza, o cinema, o baile
C'iais . e en
M_onforte · tradicional, os ·espazos urbanos e
durante os ·· rurais 1 o futbol etc ·espállanse
últimos . por toda a província, e en Mon;
forte, Chantada, Carballiño e
· quince días
do ·mes, pó,
Oúrense convocan concursos fo,
tográfi.cos e cursos de aprendiza,
dese visitar
x-e:· Cabe reseñar a exposición .
·a colección
de imaxes Ó: -Galiz'q. en f9co, .que estará no
voto f í{mini, . . Barco e en Ourense en Novem,
bro. ·Esre' certame, que organizou
no,
que
"quer eón,
.o . Club.e de Prensa de Ferrol,
tribuir á re,· ·reuniu· a 41 fotoxornalistas co
cuperáción . propósito de resumir un ano de
prensa galega, entre os que se
histórica e
atopan Manuel Abad, Merce
render unha
Ares, Susana Xil, Carlos ·Puga,
agai:imosa
X. Marra, Ana Mojón,- Xosé
lembranza a
Pardo, Rosa Veiga, Delmi Alvá,
todas as loi,
rez e Ana Varela. • ·
tadoras das
Percebeira de Ons, de Anxo Cabada

j
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canta de libros

· Peregri~áxe

. parar' lJ.Ii.ha da outra, vt:rbigrácia
na súa obra sobre o Conde,Qu;
que. Non así Maria C. Novoa
que as asume corno xant'a r de
carne e verduras con fins com,
p lementários. ·

.

.e peregrinos
a Compostela
Título: Pe'regrinbs .esgr-evios a Compostela.
Autor: M~ del Carmen Novoa.
Editorial: Edicións do Castro. Sada.

Mª C. Novoa énos coñecida po,
las súas obras sobre a cultura ga,
lega e dos paí es atlánticos: Por,
tugal, Francia e Reino Unido.
En 1980 publicou La gaita y la
cornamuusa en Galicia y en Fran,
cia. Está. impregnada dos saberes
e da sensibilidade de todos estes
pavos que, de algunha maneira,
conecta o "camiño de Santia,
go". Agora agasállano cun vo,
lume sobre as vías da peregrina,
xe xacobea e cunha galería de
personaxes que anclaron tal ca,
miño. A lectura resulta fácil e
engancha.
A parte dedicada aos itinerários
case que iguala a dedicada aos
peregrinos. Adéntranos cen de,
mora no camiño francés (pp.
lJ l, 17 4) e nos do norte penin,
sular, da prata, portugués, inglés
e de Fisterra. Non profunda nos
antecedentes e concomitantes
viaxeiros aos fisterras .atlánticos ·
prexacobeos e paraxacobeos, pe,
ro deixa constatado o problema
que está a pedir estúdios necesá,

Gravado francés dunha procesión de peregrinas en Compostela no sécula ~11.

rios. Inda que a autora prefire ti,
tular a súa obra coa segunda par,
te, a dedicada aos peregrinos, es,
ta primeira ten máis frescura e
plasticidade.

Peregrinos esgrevios titula o Tew,
rrido histórico no que aparecen
distintas personalidades e o ru,
mor das masas que avazan pola
xeografía xacobea. Comeza por
San Fructuoso, gran fundador de
mosteiros na costa atlántica e
que de morto foi a Compostela
ao sacalo do seu sepulcro Diego
Xelmírez. Remata nos nasos dí,
as. Anota cómo Xoan XXIII veu

duas veces, antes de ser papa,
pero non cita a Xoan Paulo II
que visitou Compostela de papa
por dúas veces.
lJnha obra de t:an longo tempo
e tan amplo contido obrig:;i. a au,
tora a un traballo incríbel. As
fontes mesturan história con
lenda, milagres con medicinas.
O result~do é un envurullo ame,
no, fermoso, como os prados que
canta Berceo. Mais deixa un sa,
bor de boca de embarazo; a len,
da é a caricatura da história, di
Marañón. E, a propósito, estemédico estivo rnoi atento a se,

•

narradores ~
GALEGOS
1 9 7 9 - 1 9 9 6,

..ez

Os camiños antigos do concello de
Oroso é un traballo de Manuel Pazos,
viciño da localidade, inte~esado na
etnografia, que'decidiu editar o libro
para o que contou coa axuda da
empresa Rafra e da
Asociación
Cultural

lnevitábelmente .hai inexactitu, ·
. des. Samas nunta foi de Cluny
(p. 167), e e$ta Congregación
monástica ti,
Obrad.airo.da
vo
escasa
História. O
presenza en
libro recolle
Galiza, só ca,
parte da
história de
tro prioratos As fontes
Oroso, riás
e, unicamen, mesturan
terras de
te, o ae Xu, história con
_Ordes, e
bia de certa
lembra os
rel·e váné ia. lenda,
Írazados dos
Vilar de Do~ milagres con
vellos camiños
medie.vais e do que
nas ¿cátaro), medicinas
é coñecido como .o camiño ingles. O
surprenCle a
libro, alleo a subvencións oficiais,
referénc ia.
está ilustrado cos recursos histórico,
Que Tre11to
artísticos de Oroso nun-esforzo por
quixo excluir
cumprir o que, para o autor, é tarefa
a Santiago_do calendário litúrxi, ' de todos.os concellos: protexer e
ca español!; excesivo, Baronio sí · defender o patrimón_io cultural. t
quixo eliminar a afirmación da
predicación de Santiago en fa,
Mend.igas e prostitutas
paña. Sobráballe a razón.

Investigar· o méio cultural e social no

Maria C. Nbvoa segue; investí,
que se desenvolvían as mulleres
gar sobre temas xacobeos; é ún,
pobres e prostitutas hai dous
sééulos é o
ha experta. A -obra que nos ofe,
obxectixo
rece, súrr;iase á numerosa biblia,
proposto-grafía xacobea. Benvida; o léc,
por Maria
tor será feliz coa lectma se sábe - Luisa
s~parar a folla da ·froita, a reali,
Méijide
dade ·históric8, da faramalla mi,- Pardo-nó
traballo La
lagreira· que ·embarulla tan im,
mujer de .la
portante fenóme~o relixioso. •
F_RANC:ISC:O C:ARBALLO-

Xavier Alcalá
Marilar Aleixandre
FranAlonso
Alfonso Álvarez Cáccamo
Anxo Angueira
Xosé Ballesteros Rei
Xoán Bemárdei: Vilar
Darlo Xohán Cabma
Xosé Carlos Caneiro
Ramón Caride Ogando
Carlos Casares
Xosé Cermeño
Xosé Cid Cabido
Alfredo Conde
Xosé de Cora
ief,p.~po
-· · -- ·ferreiro
Naval
, einández Paz
Ramiro Fonte
Manuel Forcadela
Camilo Franco
Víctor F.- Freixanes
Camilo Gonsar ·

Os camiños antigos
·en Óroso

UnHamlet
do pais
ntulo: Conta Saldada.
. Autor: Suso de Toro.
Editorial: Alfaguara.

orilla, cuxo
subtítulo é ·
Visión

histórica de la
mendiga y
prostituta en
las cárcel.e~
.
_
--.
galerO.s de hace dos siglos. A muller
marxinada vivia nos suoúrbios. e era
· conducida sen retnédio a delinqufr ou ·
prostituirse. No libro, publicado por Ediciós do Castro, estúdanse as
cédulas e decretos emitidos polos
·govemantes españois para "atallar"
este problema. Mariá Luisa Meijide é
catedrática de Xeografia e Histór.ia. e
colabora en revistas galegas e de
fóra. t
·

Pares demostrado que Williarn
Shakespeare polo menos inspi, .
rouse para· a súa grande traxédia -Glosas persas
nuriha ttaducc:i9n. francesa .pu' .
ao galega
blicada en 1570 da História de
Dinamarca de Saxo Grarnmati,
As Ru,báiyat de Ornar Khayy.ám ~ o
cus que tiña ~ido escrita máis de
último título da colección A illa verde·
trescentos anos arras. Se isto fk
de Espiral Maior. Na história deste libro
xo Shakespeare, por que non ia · hai que mencionar, polo menos, catre
poder facelo_Suso de Toro co ' nomes: Ornar Khayyám foi Unha poeta,
científico ·e filósofo persa do século XI
universal-británico? Mais; coicfo
que Suso non pretencleu recriar . cuxas glosas foron ·recuperad!IB en 1859
en versión-inglesa por Edward
a atormentada: vida do príncipe
Fitzgerald e traducidas ao galega en
danés, senón que a súa eq~ipaxé
1965 por Plácido R. Castro, que'as ·
cultural xogoulle incons€ie!1-te,
publicou na revista Grial. Amónio R.
de T oró Santos encarrégase agora desta
mente· unha má pasada e ato,
edición galega-inglesa da obra.+
·
pause. que, ao igu?-1 que en A
sombra cazadora os trasnos do ordenador fabricaron mitos helé;
nicos, nesta novél,a· eses mesrnqs · - Oesp~o
trasnos andaban no disco duro a
ap~entemente
refac~.r The Globe Playhoul'e ..

1

.

·-

•

o comezo da novela vai ser, qui, ., perdido
zais, ,o máis hamletiano do libro.
Unha rapáza, Catuxa, ató¡;fase
na oficina do seu pa( ma pan tas,
ma do mesmo que lle descobre
que non se suicidara senón que
o mataran uns narcos cos- que
andaba nun lio de be.anqueo de
cartas. Un suposto medio innán,
Xermán, vaina axudar a se vin,
gar (por diñeiro, claro!). Cun '
coitelo, unha corda, unhá recor,
tada e o coche do pai diríxense
ás Rías Baixas nunha .aventura

O ~vestigai:lor da Coruña,. Xermán
Sierra, escrebe a sua primeira novela
El espacio
aparentemente
perdido, publicada
pola Editorial
Debate. A novela
narra a experiéncia
dun home na
· percura dun lugar
riláis alá do
escepticismo
despois de ter
pasado a mocedade e estar sometido a
unha crise profunda.•

-

..
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canta de ·discos
un tanto improvisada e, desde o
meu punto de vista, ~esolta con
demasiada facilidade . Esta ándaina ten moito de rachadura
con adolescente sen problemas
que ate o momento era Catuxa '
e vaise trocar nunha ?dult;;i., con
todo o que iso ten de fere za e
dor, Gapaz mesmo de matar para
acadar os selis o.bxectivos. Xunto con Xermán, fillo de obreiros
máis interesado na supervivén.'
. cía que nas exquisiteces da família dela, ten a vivéncia da solidariedade ate a marte que el
lle amasa no intre critico. Eiquí
ternos unha das chaves da obra:
o cheire do sangue e ; morte e a
necesidad e de tomar decisións ·
límites fan que en poucos dias a
rapaza pase de nena a muller
nunha espécie de rito iniciático
con cadavéres polo ll_lédio.

<

A linguaxe que Suso pon en boca das personaxes· é actual, e moi
común nos mozos e mozas das
nasas vilas,
polo que. axuda a dar aínda
máis credibili- _Novela de
dade _aos pro- ámbito
tabgonistas da galego de
o ra.

seguro ha

Suso de Toro.

A. IGLESIAS

Estas du·as _personaxés que son as
centrais da novela son con diferéncia as melloJ rematadas e ·de
maior entidade literária.

. Libro ameno e para pasar un bo
rato que recomendo fortemente
ler. Suso de Toro é un dos nosos
mellares escritores e a estas alturas ninguén lle pode negar o ofício, mais para o meu gasto esta
obr·a non pasa de ser unha causa
lixeira na súa bibliografía. +
X.MA DE CASTRO ERROTETA

Música
do vo das "gueivot9-S· sobre Cangas";
engaiola.n te é o
desp,legue coral na
composición de
X. Les-X. Moscoso O umbral, pero o seu tratamento de~ta
vez despista a
respeito do
dramático
texto · cantado. Unha das
cancións
emblemáticas da xeira
~llil•••- ~scolmada,
O camaleón, de
V. Araguas, gana nunha divertida combinación de voces na
que, seguramente, é a versión
· máis lograda do disco; Ti Gabza,
de Miro-X. Costa Clavell, ven
sendo como a canción xa gravada
no seu día, pero multiplicada n a
interpretación polas corenta voces do Coro, incluído o seu director.
murmúrío ins inuant e acompaña á delicada versión do
tema basco
. escoll°ido,

Voces Ceibes

.

/

en vers1on
coral .
Título: Porgaleuzca.
Autor: Coro Universitári o de Barcelona .
Editorial: Master.

· O anunciado disco dq Coro
Universitário Galega de Barcelona, dirixido por César del Caño é xa unha realidade, verbo da
súa edición e 'distribución na
Galiza, e para se referir a el é
preciso reparar a atención no repertórjo do mes·mo, baseado en
composicións (dez) de cantautores, maiormente galegas, co cal o
afeizoado interesado no panorama da espécie; pode recapitular,
e observando o pasado imediato,
marinar sobre realidades coma:
. En Euskadi, no ano 1990, unha
marea de grupos rock versioñearon en disco composiCió.ns de
Mikel Laboa, patriarca da canción basca; en Por'tugal acontece algo parecido en 1994 co¡i
gravación colectiva: de Filhos da

- madrugada cantam José Afonso;
· neste ano que andamos J.M: Serrar rende homaxe aos pionefros
da "carn;:ó" no disco "Banda sonora ·dún ·temps dún país", e así
poderíamos continuar con algún
outro caso semellanté, ata preguntamos, e no noso país?

-

A división ser un éxito·
ñarrativa en nas súas
base a capítulos moi curtos traduccióris.
(28 para un .
libro 'de 14 7
paxinas) fan
moi ddada a súa leitura ·e reforzan a sospeita de que foi pensada
claramente, aínda que non exclusivamente, para 'un público
maioritariamente xuveniL

Novela de ámbito ga lega de
seguro ha ser" un éxito nas súas
traducións a outras línguas
que, se non se fixo xa, estará a .
facer Alfaguara (por certo que
a sua ofensiva no mercado do
libro galega pares que vai moi
·en sério . Para cando unha toordenación das nosas editoriais? Ou irnos esperar a ver se
o lobo ten os ollas verdes ou
castaños?).

Na Galiza emigrante, o Coro
Universitário Galega de Barct:lona resgata parte do repertorio de
Voces Ceibes, e inclúe senlla~
compoÚcións catalana -LL.
Uach-, basca -M. Laboa- e portuguesa -J. Afonso-, de o.í o título
do disc9: Pargaleuzca, xa que están
·presentes ·as culturas galega, euskera e catalana, amáis do engadi;
do p'ar, referido a Portugal, ·ainda
que nesta ocasi~n tamén pode ser
entendido coma "a prol de", segundo reÍvindicación política implícita na intención da obra, qtle
se completa cun rdato, Seoane e
as andariñas, no que o Coro protagonista comparte gravación coa
Aula Universitaria Galega - .
igualmente de Barcelona- de
Teatro Eduardo Blanco-Amar.

lía· a sua condición
de galega, por mor do repertório
escollido, a f.orniación coral está
integrada non só por paisanos
emigrados en Cataluny_a, senón
tamén pbr universifários procedentes dos próprios Países Cataláns, de México, Islándia, Itália,
Illas Canárías, de Estados Unidos, etc., co ·cal, o afeizoado xa
pode intuir a variedade fonética
que se ~existra nas interpretaT xor:ia T xori ,
cións. Outro rasgo distintivo da
de M. Laboa; ' O Coro
amp litude de contidos ,na gravade Ll. Uach Universitá~
ción é a súa riqueza músical; non
non deron
· en balde o director do Coro ten
precisamente rio Galega ·
experimentado nos diversos caco prototipo de Barcelona
miños do canto coral. Falar de
de canto co- resgata parte
César del Caño" é facelo, primeilectiv.o, do
·do
ro do Orfeón Unión Orensana, e
. que o catalán
despois, xa en Barcelona, do Cotén abondo- repertório
ro do Gran T eatre del'Líceu,,Orsas mostras: de Voces
feó Catalá, vários coros de cámanesta ocasión
ra, do ÜCteto de jazz -A Capela, . Vinyes -verdes Ceibes, e
etc. Só con esa bagaxe e formavara el mar foi inclúe
ción pode lograrse un .disco tan
a canción es.- senllas
variado coma este.
colmada, e ó composicións
tratarse dun
O swing da música de cor abre a
tema lítico, ~atalana,
obra co tema de Bibiano-C.E. Ferecórrese . a basca e
rreiro Samba prá mocedli.d.e; o En.unha voz so- portuguesa
terro do nena probe, de L. Pimen- - · hsta, que en
tel-Benedicto é cantado cunha
primeiro plasotileza tal que o. oínte apenas
no reproduce
percebe o final da canción. Máis · . o espíritu ori. leda e graciosa quedou a compoxinário da canción, senda unha
sición de Guillermo Rojo Quen
característica comuna outras vertivera vinte .anos; un tema stansións do disco. No Canto mofo de
dard da nasa música coma María
J. Afonso, o respeito á histórica
Sobña, do C.E. Ferreiro~Xavier G.
gravación do seu autor é igualde~ Valle, é desenvolvido cun , mente máximo, pero a interpreamplo abano de tonalidades votación desenvólvese a xeito de ··
cais, que mesmo semellan son · ritmo lento e canto prolongado.

º·

o

As distintas voces completan coas
variadas tonalidades unha ampla
gama sonora, froito da distribución do Coro en base a baixos,
contraltos, mezzo-sopranos, sopra- nos e tenores. Con todo isto Pargaleuzca semella un disco, desde
logo logradísimo, pero tamén atípico: non é habitual, polo menos
eiquí en Galiza, achegar repertório de cantautores ao mundo do
bell canto - por suposto que non
me esquenzo da Coral De Ruada,
cando fixo o próprio con Milho
verde, t~én do Z. Afo~.

A respeito da montaxe teatral
Seoane e as andoriñas, Antón
Casal e Camilo Valdehorras manífestan "que s~ trata sinxela. mente dun bosquexo dramático ,
como un xogo de voces e figuras
· sobre a Galiza emigrante . Un
· paseo por unha pequena exposición da obra plástica e poétic a
do autor, o relato íntimo dunha
historia de emigrados, un retábulo político ·sobre as luces e as
sombras do exílio forzado". N aturali;nente, as palabras e imaxes
de Luis Seoane son o cerne desta sorte de proposta rapsódica.
Ternos , pois, que Porgaleuzca é
toda unha obra, xa que, amáis, a
sua edición fáise en forma de disco-libro, co cal. o afeizoado máis
cualificado pode facerse coas partituras de todas as composicións
incluidas na gravación, e reparar
a atención en dados reveladores
do rioso devir musical recente.
Por exemplo, saben en que ano e
por que desapareceron Voces Ceibes? Coñecian as inquedanzas cinematográficas de Miro Casabella, ou a decisiva contribución da
Editorial Galaxia para que fosen .
realidade os primeiros discos de
canción en gal ego? .
Ao longo das noventa: e cinco
páxinas do libro vaise detallando, en base a diversos artigas e
recortes de prensa, a xénese e
dese·n rolo da obra, fichas dos
cantautores versionead.os, a· breve historia do Coro intérprete,
dándose testet:nuña fotográfica
da gravación, realizada na Capella de l'Esperan~a, en pleno Bairro Gótico barcelonés.+
XOA~ M. ESTÉVEZ

Modemidade étnica
Título: Dead C an Dance.
Autor: Spirtchase r.
Editorial: Lyricón- onifo lk.

Nova entrega <leste duo, australiano de
orixe, que des ta vez descenden da sua
Inglaterra vivencia[ ao con tinente africano e oferécennos unha música con
considerábel pouso étnico, baseado sobre todo nunha densa e pertinaz percusión, que rracexa un discurso sonoro
d is tendido, un tanto ecolox i ta, xa que,
segundo un dos protagon istas da gravación "é unha procura de sons que no
trasmiten un sentido animista, que l va
cara a narureza, como o canto 'dos paxaros ou causas que_nos sux~;en madeira,
serpes, auga, atmosferas... . •

Guateque carroza
Título: Divercidfs im!!
Autor: Miguel "Fogerty" Plana.
Editorial: Picap S.L.

Qué fo¡ da sorte daquela marea de músicos caraláns que abandeiraron hai
causa de vintecinco anos o moveme nto
'1aietá" (mestura de jazz, rock_e flamenco)? Practicamente todos seguen en activo, cada quen coa sua panicular
traxectoria, e
nesta gra-

vación ternos a varios deles:
Max Suñé
-guitarra, Jordi Clua
-baixo-,

Francesc Rabassa --percu- ,.
sións-... e as i
ata un total de
once músicos, que desta vez móntanno
de guateque, sen complicarse para nada
a sua tecnica instrumental, e recrean un
total de catorce tema ma1ormente da
glorio a década dos setenta¡ versións de
Rolling Stones/C.C . Revival/Enrique
Gu.zman, etc ... •

New Age cubana
Título: Sale ebáaché.
Autor: José A ng 1Navarrn.
Editorial: P icap S.L.

Como un músico máis homologábel na
etiqueta new age, José A ngel N avarro
aporta neste seu segundo traballo
discográfi co a eséncia perceptíbel da
súa procedéncia xeográfico>musical,
neste caso Cuba, e adícalle unha longa
composición ao mestre Leo Brouwer,
mentres que no conxunto da gravación
o guitarrista-compositor, o próprio Na- varro, amósase ccimo un mulri-músico,
en calidade de autor e arranxista das
oito composicións do diSE'.o, ampliadas
en estudo por unha discreta ambientación sonora, que lle confiren o mentado reclamo da "nova era".•
X.M.E.

'\
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Pensa ·qúe os ordenadores van
anula:r á literatura:?
Desde princípios de século hai
unha espécie de nostálxia qué se
vertebra no mito recorrente da
morte da novda, da poesia, do
libro ... Pero nen Homero nen
Virxílio escrebiron nengun li-'
bro. O temor aos meios ·através
dos que se veicula a literatura
está presente ao longo do história. Que pensaron os últimos copistas cando apareceu a imprensa? O que sucede é que agora hai .
unha revolución surprendente
que vai marcar as condici.óns de
vida da humanidade. Sobretodo
vai modificar a noción de literatura, porque a que ternos agora é
epocal, unha idea qúe se vertebra a partir de _finais do XVII(.
En Roma,.na Idade Média ou no
Barroco non habia literatura como a entendemos agora. Non
hai que ser apocalíptico, nen renegar dos novo meios de produción e distribución de textos.

Manuel Forccidela
'Os-orde~adores ·p_oden d~tninar o formalismo
na literatura', peto non a 'criatividade
1

9* H. VIXANDE

••

os outros son surprendentes e ao
revés. Empecei escribindo poemas e pequenos ensaios literá- ·
rios. Escreber novelas era un reto
porq~-e a aprendizaxe da novefa
require máis tempo: Logo esquécese que todos nós somos criaturas no mundo literário. Manuel
Rivas é un ·escritor -consagrado
na literatura galega; na española
é unha promesa. Fomos xulgados
demasiado ben e demasiado mal.
. Disinto moito dos críticos e das ·
opinións literárias ao uso, porque
sei como 'se pode xerar unha opinión literária.

O ~SCRITOR, POETA E ENSAIST A MANUEL FORCADELA PR0.NUNCIOÜ UNHA
CONFERÉNCIA NA ÚLTIMA EDICIÓN DE GALEUSCA _CELEBRADA EN ANDORRA
OS· DlAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRp NA QUE ABORDOU O PAPEL DAS TECNOLORecentemente houbo unha Pº'
XIAS DA INFORMACIÓN _NA LITBRA TURA. NEST A ENTREVISTA, FORCADELA
lémica sobre o ·papel dos escri,
ABONDA SOBRE ESTE Rf:TO ETAMÉN ANALISA ALGUNS ASPECTOS DA SUA OBRA. - tores.

Polémica horríbel, por. certo. Fun
aludido e non quixen entrar por- . ·
que me parecía que non tiña por-que explicar aspectos elementais.
. Os leitores non son tontos e cás
veces pecamos dé éxce'so de .pedagoxismo. Os meus textos con
maior éxito foron aqueles nos que
prescindin do conceito de _leitor.

Di unha revolución sen prece:dentes?
Cando dicimo que é unha revolución sen precedentes facémolo
en relación coa mái importante: a
neolítica. O que est? a acontecer
hoxe nen o paso da escrita cuniforme ao p.rocesador de textos servirla como parangón. Agora a revolución xa non atinxe á rnaneira
en que se pode levar á escrita un
texto, a revolución está na própria
e crita do texto, os ordenadores
empezan a escrebir texto, hai programas que non é que leven a cabo o proceso completo, pero crian
uns organigramas que van suxerindo por onde discorrer a novela,
como un crucigrama onde o autor,
a partir dunha série de premisas
dadas, ten un formulário que encher e iso representa o princípio
do que virá. Alén disto poderiamos falar do puzzle, unha das grandes criazóns da humanidade. Cervantes, na egunda parte do Quixote, apresenta personaxes que leron a primeira parte, de forma que
a egunda parte é unha r criazón
da primeira. O puzzle chega a cúmio cand Eli t
r be Terra baldia, un libr de poemas ti it
br
itas d utr · poema! . Ag ra orden dor
mp zan a traballar no
puzzl . l to lévan á vella polémica ntre traballo e a criazón. uced que o computadore e tán
cupand o domínio da técnica,
do traball , per non da criaíón.
Orw 11en1984 fala dunha máquiver como hoxe a crise na que se
na d narrar que subministraba
ve envolta a literatura é dé difuunha spécie de ubliteratura para
sión. Se os ordenadores ocupan .
con umo do pr letariado. Os ordenadores obríganos a cambiar a
unha parcela da' literatura, esta
nosa cónccizón da literatura, deipara redifinirse vai ter que contan polo chan as teorías nas que se
verterse nunha literatura de estibasea. Os criadores <lestes progralo, de autor, visionária, renovadomas parten do estruturalismo e do
ra ... Que vai suceder se o público
formalismo, computan todos os
está afeito a cónsumir sempre o
elementos da literatura e poden
mesmo e iso xa llo poden dar os
sacar centos de' histórias basadas
ordenadores? Se alguén ficha cinnesas premisas. Na medida que·
co ou dez mil novelas clásicas tepodamos computar todos os códiriamos unha máquina. que criatia
gos culturais poderemos chegar a
histórias sen parar, precisaríamos
facer literatura, pero os ordenado-·
un exército de leitores para seguir
res non poderán atinxir ao ·nível
o fio á máquina,.e estaría facendo
psicolóxico. O computábel é o domala literatura: O dilema está aí.
m ínio )ingüístico menor, pero o .
ordenador fracasa pa pragmática,
Pero se cadra o público precisa
no significado pleno das palabras. ·un intérprete.
en cada contexto. estilo -depende dunha. pra~ática.
Si, pero en. calquer caso iso obriga
a repensar que é a literatura. En
Un plano obxe~tivo contra _un
definitiva trátase de que o receitor
. plano subxectivo •.
ten. que sofrer a. catarse ·de Aristóteles. Hoxe hai pelíc~las aberranEfctiva~~te. Peto o problema é _ tes pero con estruturas narr-ativas ·

o
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Pero non ere _que hai falta de
debate?
· Non, hai un grande debate pero
non é público porque non hai
canles para que se poda pr.oducir:
· En princípio faltan vias de expre- ·
sión, todo está moi controlado.
Determinados meios non cumpren a función que debetian, e aí
incluo a A Nasa Terra. Trátase
de dar cancha á pluralidade, de non ter medo ás opinións, pero
ao tempo saber usar a censura
cando a censura é -pertinente. De .
nada serve permitir que se publique un artigo insultante e que
para iso se aluda á liberdaqe de
expresión e ao tempo negar a palabra a ideas máis renovadoras
porque a persoa que as di é do
Partido Popular: Necesitarnos
unha intelixéncia que si teñen
. adrp.inistrado os cataláns, que valoran as ideás e non o emisor, ªº
contrário que sucede aquí.

Pero ao "uiellor hai problemas
ideolóxicos.

perfeitas. Un tópico manexado
durante moito tempo é que os temas eran o de menos, o importante era a forma, pero hoxe o forma~
lismo·xa está incorporado.

Un ponto ,que-non tocou ten relación coa escrita en comun, urt,
ha escrita que ten que ver coa .
biblioteca univérsal de Borges.
Ese é outro .dos conceitos en crise. A ldade Média era a época do
anonimato e a moderna trouxo .
aó indi~iduo e ~ªº autor." Hoxe o
libro dálle cabida a un autor, pero todQ o que se poña na internet
non ten direitos de autor, non é
de ninguén porque calquera pode
pór debaixo a sua sinatura. Ta- ·
mén hai novelas interactivas nas
que participan numerosas mans.
A intemet aplicada á literatura é
o anonimato. Non importa o ausenón o texto.

tor,

O leitor necesita do prestíxio

do autor e de certa comunión
con outros leitores porque é asi
co~o se difunde a literatura. ·
Unha cousa non impede a outra.
T emos t.inha visión do ordenador
moi restrinxida, pensamos que é
un procesador de textos. As ferramentas de análise e xerado de
texto están tan avanzadas que o
ordenador ten ca'pacidade por si
só para facer unha subliteratura.

Escritor polifacétirn
No plano persoal, como escritor
ten várias facetas, poeta, crítico,
·narrador •.• Distingue entre o.
seu traballo? Houbo obra"s máis
discutidas como as novelas policiacas e outras con máis fondura.
Éme moi difícil discernir. Se cadra a unha obra policiaca téñolle
tanto cariñó como a un ensaio
'sesudo. Todos ternos obr~s que
nos resultan moi fáceis que para

Hai quince anos os po_etcis· da miña xeneración eramos ,;ituperados
porque falaba¡:nos mal do socialre- ,
alismo. Hoxe ·ninguén pon· en
. consideración iso. No meu caso
son unha persoa comprometida
até a médula, pero se o compromiso é escreber novelas policiacas
pois haberia que .entender que é
unha forma
compromiso.

1e

Pero esa forma de literatura
critÍ~ase porq~e é allea. ,
Esa é a crítica do colonizado.
Non vexo eu a un escritor español falando mal de Corin T ellado. Por que falamos mal de obras
de literatura lixeira e non de libros complexos que logo a xente
non le? Sobre a éalidade da hteratura haberia· moito que dicer;
cando se fala dé novela negra
ponse como-exemplo alguns üpos de_literatura que. dan risa. Se
analisamos as cousas historica- ·
mente podemos chegar a conclu- ·
sións positivas. Con pólvora e
magn.ólias, de Ferrin, é un canto a
Cunqueíro que fo¡ loubado polos
que atacaban a Ct.inquéiro. Paradoxos como estes son constantes.
Volvendo á cuestión da miña actividade un pouco esquizofrénica,
resposto que o tempo atopará un.ha unidade ao que ·fago.+

lt
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, ·HistoÍ-iadores, antropólogos e économistas
reclaman para a pesca o trato de cuestiOn de Estado
•

J

I Encontro de o Mar na História en Cangas
· duas proas, coma o polbeiro de
,Bueu ou o seu equivalente de Fis,
terra,Muros. Unha morfoloxia
. que con aJgunhas variantes, ,repe,
, ciase nas· lanchas e botes xeiteiros
de Panxón, a Ramallosa,· Baiona
e a Guarda. A pobreza desenvol,
via unha racionalización de valo . .
res tradicionais. ·

*G. LUCA

Pola sua importáncia estratéxi.ca para Q emprego e a indústria
do país, a pesca debería ser tra.tada coma cuestión de Estado:
O I Encontro de o Mar na His.tória que xuntou en Cangas a
estudosos da navegación, 'O co.mércio e o acervo mariñeiro
· volveu a actualidade esta vella
reclamación agra.vada nesta ho;
ra pola amortizacion da flota e
~o recorte dos caladoiros.

· Un mar inimigo
O históriador Anselmo López
. Carreira situou ao grande debalo
. da florecente actividade pes,
qu~ira medieval a finais do sécu,
·lo XV e a clave está na política
sterior practicada pola dinastia
· Trastámara· na coroa de Castela
durante os século XIV e·XV, en
particular no contexto da Gue,
rra dos Cen Anos, consistente
na alianza coa Franza e no en,
frontamento contínuo contra
lngfateria e Portugal. Como'
consecuéncia disto, o Atlántico
será un mar inimigo con graves
· dificuldades ara a pesca e o co . .
· mércio, no que se frustrarla toda
espectativa de transformación.

Na clausura do seminário, u~
mariñeiro cangués lembrou que
a crise pesqueira estaba a tradu,
. cirse ·en máis horas de traballo,
en moitos casos con renúncia ao
tempo de vacación a cámbio de
un· pouco máis de cartos. "A per,
manente separación dos mari,
ñeiros convérteos en marxinados
nas suas próprias familias, un
~grávio. que non teñen que pade . .
cer nen os pilotos de aviación,
nen os mineiros c;;>u calquer ofí,
cio por duro que se considere".
A reclamación dunhas condi,
cións de traballo máis humanas
faciase ao pé da saida da flota de
Cangas que pesca no banco sa,
hariano. Previamente, Dionísio
Pereira, presidente da Fed.eracion

Galega pala Cultura Marítima,
tratara o debálo da pesca indus,
trial nos 80 cando a Galiza era a
poténcia pesqueira por excelén,
cia do Continente e unha das
' primeiras no mundo amais de
representar os galegas o 65% das
tripulacións da flota comerciar
de pabellón español. Desde o
ano 76 importamos peixe ao
tempo que perdemos flota de al . .
tura e artesanal pOlo que ~ hora.
de esixir que o sector se.xa' trata,
do como asunto de Estado.

O galeón Jandro, que está a ser recuperado nos estaleiros de Garrido de Ogrobe. o ·
galeón foi a enbaréación príncipe da navegación de cabataxe até 1960. A. IGLESIAS

· mareantes de Pontevedra, en
ma que foi idenhficado coma o
dunha embarcación do século
pincho ou en ou~ón, acollian
XV. A embarc~cion, qe nove me,
unha familia media de 4 . . 5 mem . .
tros· de eslora en-flotación, pé;rmi. . .
bros. Amais dos peiraos, existían
· te avanzar na hip6tese dunha ac~ · seadeires de ·r~des e peixe forna,
tiva navegación de cabotaxe na
dos por forcas e canizos, fumeiros
(para afumar peixe) e manguei,
beira atlántica da península.
Francisco J.S. Alves, investigador
ros para a obtención de sain.
do -_Museu Naval de Lisboa, espu,
Xosé Armas Castro, profesor no
xo o descobremento na ria de . ICE de Compostela, falou da ori . .
O antropólogo sueco asentado en
Avé;iro, no ~o 1992, dun resto
xe .e destrucción das construc . . - · Belliso Staffan Mbrling descrebe
de carga de cerámi¿a eneal dun . · cións populares nas vilas coste'i . .
unha flota costeira de mediados
fundo de carena enterrada na la,
ras no Mediove. As vivencias dos
do XIX dominada polo casco de

16 DE NOVEMBRO
PRESENTACIÓN EN MADRID
SALA CARACOL, 22,00 H.

- A faita de ·testemuñas escritas so . .
bre a reper_cusións das construc,
cións navais do Mediterráneo º'
bre as do norte de. Europa, as últi,
mas investigacións sobre as repre,
sentacións de aves nos petroglifs
reforzan as teorias de que foron qs
navegantes do mediterráneo
oriental os que navegaron polo
Atlántico moitos centos de anos
antes da chegada dos romanos á
· Galiza. A romanización do norte
continetahoduciria un novo tipo
de embarcación na que os roma,
nos incorporaron risco de barcos
das illas británicas e da Galia. A
sua aparición veu en grande me,
dida determinada pola evolución
das embarcacións de madeira que
se empregaran na ldade do Bron . .
ce e até recentemente era posibel
observar nalgunhas embarcacións
tradicionais da Franza, Suiza, Ga . .
liza e o norte de Portugal caracte,
rísticas dos antergos barcos cieno . .
minados galo. . romanos ou celtas.

Elisa Ferreira, profesora de Histó,
ria Medieval en Compostela situa
a Galiza na ex-trema da rota de
cabotaxe do Golfo de Bizkaia,
percorrida por navegantes frai¿co,
gascóns desde os suevos. A for . .
mación do núcleo de peregrina,
cion á Santiago atrae viaxes di,
rectas que poñen en marcha un
trafago de mercadorias típicas do
1 periodo. Coa repoboación urbana
do século XIII as vilas mariñeiras
arman as suas proprias flotas e
participan activamente no co,
mércio con Inglaterra e Flande
pero só finais do éculo XIV co
despegue da indú tria e o comér. .
cio da salgazón vai erguer o pai
unha economía marítima de eu.
O seu artigo de exportación erá
o peixe eco ou salgado a Portugl,
Andalucia e o Mediterráneq ao
tempo que medra un importante
c.omércio secundário de viño á
zona do Golfo e do Canal.
A indústria conserveira repre,
senta na história económica e
social da Galiza máis do que un
simple sub,sector industrial.
Para o catedrático de Hi tória e
lnstitucións Económic~s Xoán
Carmona Badia, toda a indus,
tria de hoxe era ou estaba rela . .
cionada coa da conserva. O
crecemento do sec.tor coma tal
desenvolveuse a part.ir de 1882
a partir das dificuldades das
conserveiras bretonas. Pola vol,
ta de 1905 pódese con iderar
concluido o seu treito formati . .
vo . A segunda etapa vai desde
1905 á 1929 nun tempo no
que o sectore se consolida e in . .
tegra gracias aos benefício ob . .
tidos na Gran Guerra. Unha
terceira etapa está marcada po . .
los efectos da Gran Depre ión
de 1929. A Guerra do 36 signi,
ficou a última etapa de e plen,
dor das conserveiras ainda que
a partir dela mudase radicalem . .
nete o sino da sua evoluci 'n. A
indústria conserveira é un
exemplo dos custes sociais e po . .
líticos do franqui m e do eu
efecto retardatário. •
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O nacionalismo primou no 'ideário de Otero Pedrayo
Beiras, Franco Grande e Méndez Ferrin
participaron nas xorri.adas da Asociación de Escritores_·
brutal que ben poderia ser
brechtiano" dix~ Beiras.' Como
fixo o historiador Xavier Castro, Beiras faÍou da lealdade política de Otero co PG pero
fundamentada na consciéncia
de que "o proxecto político do
nacionalismo estaba por riba''.
Tamén para Franco Grande,
Otero Pedrayo "era un patriota
galega de maneira insubomábel
éun pensamento nacionalista,
decididamente federalista".

-0- C. VIDAL

A historiografia errou' con Otero Pedrayo. Xosé Luis Méndez
Ferrín, Xosé · Luis Franco
Grande e Xosé Manuel Beiras,
que trataron en Compostela ao ·
escritor, rexeitaron o calificativo de conservador para o autor
de Arredor de si. Nas xornadas
que ven de organizar a Asociación de Escritores en Lingua
Galega (AELG) en Compostela
con motivo do vinte aniversário do seu pasamento, déuselle
a volta ao que a tradición di de
Otero para apresentalo como
nacionalista, progresista e coerente na sua práctica política.
Méndez Ferrín falou do "grande equívoco da historiografia,,
con raigame nun artigo de Rodrigues Lapa onde por vez prime ira se lle chama fidalgo .
''Non hai ningun pazo, é unha
quinta burguesa" dixo para se
referir á casa de Otero e a partir dela definilo como "representante da pequena burguesia
intelectual" co ideal para Galiza dun futuro en forma de grande democrácia campesiña. "Nación, autodeterminación están
sempre implícitos en Otero, independéncia, como na tradición até os nosos dias, sempre
ausente" dixo Méndez Ferrin
para, despois de definir o ideário político, engadir que a sua
práctica foi sempre coerente co
seu pensamento. Vários episódios da sua biografia ahondaron
para ilustrar o relato apresenta-

O historiador, Xavier-Castro,
autor de O galeguismo-na encrucillada republicana, definiu o talante do escritor como "aberto e
he.terodoxo" que non chega a
formar parte dos excindidos do
PG polo seu "espíritu democrático que o leva a aceptar a postura maioritáría e tamén. polo
C:ritério de oportunidade _que fíxo -ver Alexandre Bóveda".
Despois do levantamento militar, Otero Pedrayo pasaría a ser
un "referente de hohestidade,
irriposíbel de se atar á intoleráncia do réxime do que será sem. pre un discrepante"-.

Grupo Braú Pinto, con Otero Pedrayo, Bemardino Graña.1 Bautista Álvarez:, Méndez: Fenin, Reimundo Patiño, •••

do polo escritor: a irreveréncia
de Otero -forma parte do grupo
de "persoas incómodas" - á hora
de plegarse ás formas do rexime
fascista, panfleto antifascista
que é un acto de militáncia co
que calificou o seu Libro dos
amigos ou mesmo a sua teima
ao darlle "permanentemente

no fuciño coa figura. de C~ste
lao a Ramón Piñeiro".
O político nacionalista Xosé
Manuel Beiras, que evocou a
sua coincidéncia con Otero Pedrayo como unha da-s poucas
testemuñas do momento do "levantamento de acta de defun-

ción do Partido Galeguista" na
Rosaled¡¡, debuxou a traxectó-ria política do escritor como un
-. "¡;>aso da• identificación con
Risco á identificación con Caste lao". Fronte á sintonía de
Risco coa pequena burguesia a
Otero- máis próximo á fidalguía
progresista- "dáballe un noxo

Xunto ao pensamento político de
Otero Pedrayo, as xomadas cele- ·
bradas na Faculdade de Filoloxia,
revisaron a sua obra narrativa,
ensaistica e teatral coa preséncia
de Manuel Maria, Margarita Ledo, Manuel Lourenzo, Roberto
Vidal Bolaño, Carmen Femández
Pérez-Sanjulián e Manuel Guede
entre outros. Na clausura, en Tra-·
salba, un recital poético homenaxeou ao escritor.•

OPtNIÓN

GALEUSCA OU· A AVENTURA DE ESCREBER
Segue existindo o escritor ao que lle chega o
bolígrafo, a pluma, a máquina inxel de sempre;
af están autores como Uxfo Novoneyra e Manuel Marfa entre nós; Paul Auster, Richard
Ford, autor dunha longa novela recente, O día
da Independencia, ou o novo narrador basco, pero afincado en Salamanca, Juan Manuel de Prada, que escribiu máis de cincocentas páxinas de
Las máscaras del heroe á man, cunha letra redonda e ben grosa. Pero tamén existen autores que
se entenden á perfeción co ordenador, non empregado sempre en toda a súa dimensión: ou ripándolle todas as súas posibilidades, senón como unha perfecionada máquina de escrebir.

do nas enciclopédias modernas, pode amorear
máis información -erudición, datos, teorías,
libros, etc.- que a que manexaron Góngora
e Quevedo xuntos en toda a súa vida. Quizais
de aí derive unha nova escravitude: a sobreabondáncia de dados, unha maneira máis sofisticada de consumo de curiosidades e a aparición de novos divertimentos de multimédia.
Aínda están-por estudiar esas incorporacións
á novela.

ANTON CASTRO

'Quizaisde
aí derive unha_-

E ainda hai outros que non só defenden o ordenador, navegan por el como por un mar. Un
destes, ademáis do coñecido Umberto Eco
(que mesmo teorizo u encol dos no vos erres
que se producen nos textos de ordenador), podería ser Manuel Forcadela. O autor de O .varredor de outono ofereceu na súa conferéncia de
apertura unha visión escasamente- dogmática,
pero si ilu's trada das posibilidades do ordenador. Sotilmente, suxeriu que hai algo que nunca poderá dar o aparato: a alma do escritor,
emoción profunda.
·

a

Ning~én defendeu o ordenador ou o !nternet
como panacea dunha escrita millar. As vegadas da arrepío plantearse só os adiantos tecnolóxicos: calquera de nós, nunhas horas, na~
vegando palas 'redes de Internet ou pescudan-

nova.
escravitude: a
sobreabortdánciá .

y

de dados"

lou unha casa éomercial un procesador de tex~
tos, despois de Crónica de una muerte anunciada,
as súas novelas eran mais curtas. Despois viñeron xa El amor en los tiempos del cólera o El general én su laberinto. T erá algo que ver? Escribirase máis, xa que logo, co ordenador? En teoría .
non. E máis no caso de García Márquez que
afirma que só escrebe un fólio ao día. Hai que
recoñecer, iso si, que as correccións no ordenador. son máis rápidas e que mesmo se estableée
unha relación case amorosa ou erótica co aparato, o mesmo que lle ocurría hai anos a Vicente Aleixandre co bolígrafo. Enfermo xa, o 8,utor
de Sombra del paraíso confesou. "Agora soño os
poemas, non os podo dictar porque necesito o
r:ontacto co bolígrafo sobre o papel e tenme
__profbido o médko a .escri~a'~.

Foi moi férmoso ver os poemas de Ramón
Dachs -traducidos ao galega en Espiral
Maior- navegando en Internet (que tén a facilidade casi inconcebíbel de recollei libros que
non existiron nunca en soporte c-onvenci,onal de papel), ou observar ese CD-Rom que presentou Jadme Subirana dedicado a doce poetas ca. A tecnoloxía nunca fácerá a un' escritor. Axú- taláns;-un traballo que parece case unha pelícüla d~, cine, a vez que. unha reportaxe, demos-.' dao en algo? Parece eyidente que si, ainda que ,só fose no mecanografiado. Convén aquí recortrac1on dos usos da imprensa e un manual de
poesía contemporánea en viva voz. O de Dachs, - dar únha frase de Miguel Torga: "O universal é
o · local sen pa~edes". Pero .tam.é n queda-unha
,se~amos sinceros, pareceu máis que urtha alter; dúbida. Cando un se atopa et.in narrador oral,
nativa riacemento dunha nova oralidade de
capaz de falar -de médio mundo cunha exactitu, transmisión cibernética.
dé abraiante e de reiventar a memória súa e a
de todos, decatámonos .outravolta dunha obvieO tema que non se chegou a abordar foi: Como
dade: o ordenador ten un cerebro de formiga
condicionan as novas tecnoloxías o labor do
comparado co caletre de~e cabaleiro de T erra
escritor, e máis o .dun escritor que procede
Chá que se chama Manuel María Femández
dunha tradición oral, como suliñou Luisa ViT eixeiro e escribe sempre á man.•
llalta? Jaume Fuster na súa conferéncia de clausura narrou unha anécdota curiosa: relatou que
ANTON CASTRO é escritor e xornalista
~té que a Gabriel García Márq\Jez non lle rega-

a

º-

r

28

ANOSATERRA

31 DE OUTUBRO DE 1996 • N 2 750
(

'

MA:Nuá RIV AS

Un futuro de aVestruces
avestruces e o seu aire despista,
Cerca do castelo de Vimianzo, na
T erra de Soneira, veñen de insta,
do de avestruces.
lar unha granxa de avestruces.
Está situada na aba dun monte'¡- '
evan só uns dias pero estan
media oculta desd~ a estrada por
aí como se foran avestruces
unha construcción e a infeliz
soneiráns de toda a vida. E
coincidencia dunha cerradísima
o que máis me chama a aten,
curva. Por iso, a primeira vez que
ción é que a xente non parece
a vin fiquei seriamente preocupa,
impresionada por esa presenza
exótica. Por exemplo, sorpren,
do, refreguei os ollas, acelerei na
· deu moito máis que a Xunta
costa, e non llo contei a ninguén.
Un ten que ter conta da súa re,
arranxara por fin a estrada de
putación. Unha causa é reivindi,
Baiñas, con aqueles baches que
car a imaxinación para a literatu,
xa debían figurar no catálogo
ra, o Antigo Reino dos Soños, e
do patrimonio histórico.
outrn moi distinta que se che
apareza unha ducia de avestruces
Pois si, a xente mira para as aves, ·
camiño .da feira de Baio.
truces con moita naturalidade e
fai comentarios afirmativos,
ero non foi un espellismo
exentos de todo asQmbro, e con
nin un cruce de cables. A
moito sentido práctico. Se viñera
granxa de avestruces exis,
un equipo da National Geograp,
te. Comprobámolo despois,
hic chegaría á conclusión de que
guiados xa polos nenos. Alí es,
as avestruces encontraron por fin
o seu habitar, o seu recoñecimen,
tán as avestruces co seu pescozo
to, o orgullo de seren avestruces,
de avestruces, cos seu zancos de

L

P

e que en Galicia non teñen nin,gunha razón para correr a 60
km/h nin para agachar a cabeza.
- ¡Estas si. que son galiñas! ca.m enta un paisano.

A

venturo un grande futuro á
cria _de avestruces en Gali,
cia. Coñecm 'xente con tan,
to espírito emprendedor como ig,
norancia indiosincrática que se
deixou levar por modas alleas e
adicouse á cría de especies exóti,
cas, como a chinchilla, ou de es,
pecies escépticas, como o caracol.
Os resultados foron desastrosos.
- ¿E ti que crüts?
- Caracois.
- He, he. ¿E que tal? ¿Comen
moitó pienso eses bichifios?
¿Non se criarán mellar nas her,
zas? He, he.

Un non pode presentarse en Ga,
licia como "criador de caracois"
sen risco de perder ~oda conside,
ración intelectual. E como quen
di que é "pescadbr de minchas".
Criar avestruces, iso si que é serio.
- ¿Viches que zancos? ¡E que
ovos! ¡Animaliño!

U

n caracol é un caracol pero
unha avestruz é unha aves,
truz. O da cría da avestruz
non é unha moda pasaxeira. É al,
go así como a culminación da no,
sa saudade avicola. A avestruz
non é exóti~a. É a nasa pita do
pescozo pelado que deu un esti,
rón. O de Vimianzo é o primeiro
dos nasos galiñeiros futuristas. O
noso 2001 non será da cibernéti,
ca senón das avestruces. lnzarase
o país de granxas de galiñas xi,
gantes. Montarase unha Superco,
ren. E os nenas nacerán cun ovo
de avestruz debaixo do brazo.•

FRANCISCO

A. VIDAL

Epitáfios, loubanzas, ayisos e recados
Poden ouvear os cans pola noi,
te, ou cheirar a cera os camiños
por onde despois pasará o defun,
to co acompañamento¡ pódense
sentir, ver ou ouvír mil presá,
xios de que a morte anda rol,
dando, .que ao final, sen que
ninguén saiba por onde chega, a
mdesexada aparece para roubar
a vida sen que o defunto ou os
seus parentes deixen todo resol,
to e aclarado, atado e ben atado.

A

1:11aior desgrácia da morte
son eses "por faceres" que
quedan despois do pasa,
mento; e por iso mesmo non é de
estrañar que moitos volvan do
outro mundo para recompoñer
os malentendidos; ou que se usen
os epitáfios que lemas no campo,
santo, é:on. frases sacadas dos li,
bros sagrados, como un clamor á
paz de conciéncia, gravado como
pregária que será repetida por tó,
dos os que se acheguen á campa
ou ao nicho do noso ser querido.

miais do camposanto de Santa
María de Noia, nas que se dese,
ñan esquemáticas representa,
ciÓns das ferramentas que usaban
no S€U ofício os xacentes, son
verdadeiras loubanzaque que que
usaban no seu ofício os xacentes,
son verdadeiras loubanzas de
xente traballadora, que non pre,
tende dar consellos nen recados
de -compromiso. As súas gravuras
foron, no seu día, o derradeiro or,
gullo daqueles artesáns que ama,
ban o que facían, que o sentían
como próprio porque o herdaran
dos seus antepasados, ou simple,
mente porque era o seu traballo,
a súa maña, o seu ofício, o que
Hes daba de comer, a eles e á súa
família. Elas glorifican, co defun,
to, ás ferramentas que lles permi,
tiran vivir como homes de ben,
amparados por iso que tanto es,
casea nestes tempos, un traballo,
que é o que dá a dignidade, pois
con el ven o pan, e habendo pan,
presúmese a liberdade; aínda que
despois, tal e como están 9s con,
tractos, iso sexa outro canto.

,

As laudas funerárias sempre amo,
san un sentimento <liante da.
marte, sen importar a época ou a
certo que o mellar epitáfio
relixión; de~de as estelas gregas,
é o que representa a obra do
nas que o defunto se despide da
morto, honr~ndo a vida pa,
famí.lia, até· imaxes como a do
sada. Non se pode dicer o mes,
cardeal Rodrigo de Castro, axe,
· mocando o epitáfio se converte
onllado fronte ao altar maior da
nunha chamada de dor, como o
súa igiexa de Monforte, ou esa
que lle ouvÍn~ a unha ·rezadora
lauda que no museo de Ourense
de enterros, que perdera aos
pa, mandase escribir esa entrañá,
zoqueiro, que finou na era 133 7 e
nos amasan como a que ten a pri,
s~us dous filias nunha traxédia
bel despedida, desexando mil pfi,
fixo esta sepultura. Diga pala súa
meira filiación escrita en galega. . maveras máis para Galiza. Pero
sen nome. Ela, despois de pedir
boa alma catro Pais Nasos".
á porta do defunto pala alma do
. bardante de escasas salvidades
epitáfios, deixados polo
morto ·e dos que faltaran claque,
como esta, os epitáfios, maior, - a e r t o . é que diante da
róprio defunto, non son
la casa, antes de que sacaran ao
mente, son escollidos polos deu,
·
orte, -por moito que to,
s máis abundantes. To,
dos; e así, eses, "agardámoste no
. dos ~mos iguais, cada .' cadáver, remataba as pregárias
dos pensamos na morre pero nin,
cun recado para o máis aló:
ceo" ou "pregarei por vós", non
quen sempre quixo deixat algo
guén a agarda; a xénte prefire
son máis que desexos dos que
polo que, a vid~, perdurase na ·
deixar as causas escritas sobre pa,
-Dígalle aos meus rapaces que
quedan aquí supostos na inten, . memória dos que quedan, remepd, e a ser posíbel diante dun .no,
nos seguimos pedindo polos
ción do finado, como tamén é de
diando, en certo xeito, o que a
· tário, con letra ben clariña e sen
dous, que o seu pai hoxe ten un
supoñer que o é aquel que reda,
gadaña traizoeíra impediu reali,
retórica, o que non 51uita que, un
pequeno trancazo e eu agardo a
ma unha oración, nunha lápida
zar, o que non quita que os grava,
home como don Alvaro Cun,
que Deus queira para encon,
da igrexa de San Francisco da
dos encerren sempre cerra fa,
queiro, sobre a louza da súa cam,
trarme con eles.•
Coruña que di: "Aquí xace Xoán,
chenda; incluso as laudas gre,
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Marilar Aleixandre
"Hai libros catalogados
como infantís mellares
que outros
con máis pretensións"
Que está a ler?

Tortillas para os obreiros (Espiral
Maior), un libro de Fran Alon o,
no que a maior parte dos poemas
póñense en boca dunha muller que
traballa facendo tortillas, enmarca,
dos na cidade de Vigo e cunha vi,
sión moi fresca dos seus traballado,
res. Estou lendo ademáis Etica para
náufragos, do filósofo José António
Marina, un autor que non elude
cuestións polémicas e Os comezos
dunha escritora, un libro autobio,
gráfico en inglés de Eudora Welty,
no que conta a sua relación coas
persoas do entorno e coa terra.
Que recomenda ler?
Recomendo Afirma Pereira, de An,
tónio Tabucci, na traducción ao
portugués porque a raiz da películ<}
só se fala da versión en castellano. E
un libro que fala do compromiso
político nun momento determinado
pero que se poderia transladar a fe¡,
tos máis recente como a Revolu,
ción de Abril en Portugal. Outro
bon libro é A cámara sanguenta, de
Angela Carter, relato que recollen
os máis coñecidos dos conto infan,
tís pero cunha visión adulta, non a
edulcorada dos irmáns Grim.
Empezou con literatura infantil e
xuvenil, cales son as chaves do
éxito destes libros na Galiza?
A catalogación como infantil é un,
ha estratéxia comercial para ás es,
colas. Está moi ben que o neno
lean libros na escala e non Fabio'/a
como tiña que ler eu pero sen enea,
sillar. A il'/a do tesouro é superior a
outros con máis pretensións e para
adultos. Asumo o que dixo un críti,
co de que non é máis fantástico un
libro que fala de dragóns que un
que ten un narrador omnisciente
que descrebe a todos os personaxes.
Cre q.u e é válido ser escritora sen
comprometerse coa sociedade?
A min non me vale o de que eu
escribo sen ter en conta o onde e o
cando. Moitos- non o fan para non
sair perxudicados pero hai que in,
tervir .e tomar partido. Pero, por
outra parte, non comparto que li,
teratura galega sexa só a que fala
dos problemas de Galiza porque
escreber. no idioma galega xa é un,
ha escolla, unha posición.•
·
Escritora (M ad rid 1947).
Títulos destacados: O rescaie do peneireiro,

A formiga coxa, Tránsito dos gramátic:os , A
expedición do Pacífico e Lobos nas iUas.
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O Tr,inque
·
Mil libros de Xera'is
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· Un país pon só é o que é, se-

editorial Xernis ven de botar
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non tamén o que soña. Sábeno ben os norteamericanos

á luz o seu libro número mil.
Que outra causa é un libro,

óQce

que privilexian o cine ·entre
,os negócios exportadores.· A

senón un soño compartido
'e ntre autor e leitores?+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

............................................................................
A compañia
Teatro do
Aqui pon en
cena a obra

Carteleira

Oé, Oé, Oé

_

en
CARBALLO e
BURELA

'

P~int'.ieri_ cons~e dar brillantez ao .se~

~ S~GUE E yrNO. Jack Nicho!- ,, papel. Re$i'zada con dignidade, non logra ,
. son e Michel Caine interpreta~ a ·, estará altura das obras mestras do xéner(J.

dous ladróns de xoias de Florida. Caine '
'
· ·
demostra, coma sempre o grande a.ctor 'que - ~ PHENOMENON. Por .ilgunha
é, ainda que non chega patª s¡,ilvar esta
· razón descoñecida un bon tipo,
· históriat sen pre&nsióús.
·
sen demasiadas luces (John Travolta),
convértese nun ser super-intelixente. lso
~ BEATIFUL GIRLS.-Guia para
cáusalle alguns problemas. A película
parellas con dúbidas sobre o matrinon é tan ruin como caberia supoñer.
mónio. Crítica dos varons que só pensan
nas top-mode1 e loubartza das mulleres
INDEPENDENCE DAY. Os normais, con excepción das adúlteras.
. extraterrestres atacan 'a tena. Os
norteamericanos dos EEUU defenden
~ DEAD MAN. Orixinal filme do
·o planeta.' Nen máis· cínica, nen máis
Oeste, con intervalos amórf~s.
pro-norteamericana que calquer teleProtagonizada polo guapo Jhonny Depp.
diário.

ÍJ§

Ladraremos
de Áncora
Produccíóns
poderase
ver en
FERROL,
BURELA e
A CORUÑA

O Barco

Car hallo

•CINEMA

•TEATRO

OFF

0UTONO DE TEATRO

En Valdeorras tamén acollen algun pase do Ourense
Film Festival. Dentro do
cinema de animación, dirixido principalmente ao público infantil, poderanse
ver vários títulos: O regreso
do Venw Norte (dia 4), O
Venw Norte (dia 5), A cabaza máxica (dia 6), Desperw.ferro (dia 7) e Perauscrínia 2004 (dia 8). T amén
proxectan algun filme da
secclón de cinema galego:
A mecade da vida (dia 5), O
baile das ánimas (dia 6) e
Continencal (día 7).

O IV Ourono de Teatro comezou o pasado Luns 28 e
xa remata iste Venres l.
Contou coas compañias La
quimera de plástico de Valladolid, e as do pafs Ollomoltranvia e Teatro do Noroeste.
lste Xoves 31 acrua Teatro
do Aqui c;;unha sátira arredor do futbol, a famosa peza
Oé, oé, oé. E de ramate, o
Venres 1 de Novembro, o
grupo cubano Teatro Es't udio representará Yo grito.

Burela

• EXPOSICIÓNS

lfY';s? TAXI. Cadro sobre o adveni~ mento do fasci:smo na clase média
española. Demasiado forzada. Centrada
en Madrid.

lf?r.

A BRIGADA DO SOMBREIRO. vello estilo.do cine negro. Só

q

lfJF.

INTIMO E PERSOAL. Unha .
xoven repm::teira de televisión
(Michelle Pfeiffor) e un veterano xoma~
. lista que non se 'amoldá á censura das
grandes cadeas . (Robert Redford). Contén apontes críticos, emalados en non
poucos tópicos. Falta de r~tmo.

Até o 5 de Novembro na
Biblioteca González Garcés,
pódese visitar obra de Ana
Diz, Carmen Hermo, Pablo Orza e Susana Trillo.

•TEATRO

0 DlA DO DESESPERO

0É, OÉ, OÉ

Producida por Paulo Branca, e dirixida en 1992 por
Maooel de Oliveira . O
Centro Galego de Artes da
lmaxe pásaa iste Xoves 31
ás 20, 15 h. A entrada cusca
200 pta., 100 pta. con Carné Xove . O teléfono do
CGAI: (981) 20 34 99.

Roberto Vida! Bolaño dirixe Teatro do Aquí que
interpreta unha comédia
a eda ·obre o futb l. Pódee ver na Zaranda, o Xov
7 á 10,30 dan it
NOITE DE RE!

no auditório da Fundación
Barrié de la Maza, accua Josep Colom dentro do ciclo
adicado a Manuel de Falla.
•TEATRO

LADRAREMOS
Unha comédia de Áncora
Produccións, do 8 ao lO de
Novembro ás 20,30 h, no
Forum Metropolitano.
A NOITE DAS TRIBADES

•MÚSICA

D ntr d Teatro de Outono do Concell de Burela, pódese ver o vindeiro
Venres 8 de Novembro, ás
9 da noite no Auditório do
concello, a representación
de Noite de Reis por Teatro
do Noroeste. Outro pase
do Teatro de Outono, cae
no 21 de Novembro con
Ladraremos de Áncora
Produccións, e ainda o 29,
pódese ver unha das pezas
máis salientábeis: Mouren- .
za de Armando Cotarelo
Valledor, nunha montaxe
de Librescena. Todos as
sesións teñen entrada libre.

O Carballiño
•CINEMA

OFF
Dentro do Ourense Film
Festival que percorre as
principais vilas de Ourense,
no Cine Alameda odia' 7,
poderase ver o filme galega
A n'letáde da vida. A sección de cinema de animación, dirixida aos cativos,
oferece na mesma sá O regreso do Vento Norte, odia 5 .
.

- - - . - -- - - .. -- - - - - - - - ... - "~-
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Lo TRADICIONALES
DE CARLOS PUEBLA
Apresentan Boleros inédiws
o Xoves 31 ás 9,30 da noite
n'o Teatro Rosalia Castro.
SINFONICA
DEGALIC!A

Teatro do Atlántico e.5trea
A noite das tríbades no Teatro Rosalia Castro, os dias
8, 9 e 10 de Novembro.

Novembro celebran en
Chantaáa a festa da castaña co seu cqrrespondente Castañazo rock . Un
concerto con música, viña
e castañas, que con.ta coa
participación de Manolo
Kabezabolo,
Tarbenícolas, Skatala, o
grupo de Chantada Os
Rastreros , e os outros•bravus de O Caimán do Rio
Tea. O concerto será a
parti.T das 10 da noite no
mercado do gando, cunha
entrada de 800 pta.

F~rrol

·

• EXPOSICIÓNS

Chantada
•MÚSICA

CASTAÑAZO ROCK
A Orquestra Sinfónica de
Galiza non deixa de actuar
na Coruña. lste Xoves 31 ás
8,30, no Pazo· de Congresos
baixo a dirección de Víctor
Pablo, e acompañada polo
Orfeón Terra A Nosa e a
soprano Laura Alonso.

LADRAREMOS

JAVIER KRAHE

-Unha· cofuédia de Gustavo Perrias Cara, · interpré. rada por Áncora Pri duc- ·
cións, o Xoves 31 ás 20,30
. ._ h. no. Tea~o Jofre.

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

•MÚSICA ·, .

A .N A PARDO

A Coruña

Durante o mes de No embro na Zaranda, expoñen
cadro do pintor local César Ma eda González.

•TEATRO

+

ANA DIZ E OUTROS
CÉSAR MASEDA

Expón Pinturas no Ateneu
Ferrolán, até o 12 de Novembro.

sobre todo de censura. As
películas oferece cartazes,
prpgramas de man, folletos e
fotografias de artistas, e _placas para pfoxectar entre outros engados. E Os afecciona~
dos recolle os festivais e
mostras ci.nematográficas
organizados por asociacións
e .cine clubes d-a cidade.
Ainda nesta mostra expóñense.cámaras amigas e lanternas máxicas, e pásase un
vídeo con imaxes de Lugo,
rodadas ~nt.re 1929 e 1976.

O vind,e iro Sábado 9 de ·

XAfME QUESSADA
Cadros recentes du recoñecido pintor ourensán Xaime Quessada, até o· 5 de
N ovembro nó Hospital da
Caridad e.

PoJa compañía Espello
Cóncavo, o Xoves 7 de
Novembro ño Teatro Jofre.

O Martes 5 dentro _do programa Lugo cultural, a com-pañia Arista apresenta El
circo de las moscas.

Lug~º-~-

O Martes 5 de Novembro

- -. - - - -

COMO EN IRLANDA

• E?CPOSICIÓNS

O Centro Drainático Galego tamén participa no Lugo
cultural. Os dias 8, 9 e 10 de
Novembro apresenta nG auditório Gustavo Freire, a
sua primeira montaxe da
temporada Como en Irlanda.

ISMAEL LoPEZ ·E OITTROS
Catro antigos es_tudantes
da eS'cola de .desefio gráfico
na escola Ramón Falcón,
Ismael López, Raquel lastra, Luís Montero e Cruz
Lage, expoñen pintura no
Círculo das Artes até o J
- de Nove'm bro. Abre de
19,30 a 21,30 h : os dias)aborábeis. Os festivos arn~
plia o horário e tamén abre
de 12 a 14 h.

Ourenser
•CINEMA

OFF

EscóLTURAS
-·i~:~
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-Só lifé."o...,Sªbadq 2. de ·Noyerqbro n? gale:fi~ .de arte
·.- Clérigq,s: .,.,,
TERESA .ARROJO '
Éxpón e-adras' no pub a Ta;
bl,; de Flandes, até o 16 de
Novembro.

UN

]OSEP COLOM
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EL CIRCO DE lAS M092AS -

NoA
A cantante israeli, actua o
Venres 15 de Novembro ás
10 da noite no Pazo de
Congresos. A entrada val
2.000 pta. antecipada, e
2.500 na porta. Os billetes
están a venda en Vigo
(Elepé e Columna CD),
Santiago (Disco Laser) e
Coruña (tenda Virgin).

Volta a Galiza tras dun
ano. Accua o Xoves 31 no
Clavicémbalo.

BAILANDO EN VERAN

· DE RAMON CONDE

ARQUIVO DE CINE

Abertá no Arquivo Histórico Provincial co gallo do
centenário do cinematógrafo. Conta con catro seccións: a primeiro adicada á
·arquitectura dos cines, Os
cinematógrafos, recolle fotografias e planos de cines da
cidade. O segundo apartado
A adminisrración amasa documentación sobre as relacións entre cinema e administración, de subvención e

Ramón
Conde
amosa
as suas
esculturas ·
na sala
Clérigos de
LUGO

-

O Cine clu'be Minho artella por toda a provfu.cia de
Ourense, do 4 ao 11 de
Novem·bro ~ o primeiro
OFF, Ourense Film F~sti
val ou Festival de Cinema
Independiente-. de Ourense. O
Luns 4 á noite no Teatro
Principal, xa pasan o primeiro filme producido polo
deseñador de roupa Adolfo
Domínguez, La Moños, escrito e dirixido pola catala"
. na Mireia Ro~s. A película
vai encadrada na sección
de Cinema Galego xunto
unha escolma de· máis de
40 obras dos alunas da Esco la de Imaxe e Son da
Coruñ.a. Na sección competitiva do festival tamén
participan dous curtos de
proclución galega, os dirixidos por Jorge Coira e
Francisco Raña!. Outra
sección Lusofonia, en. sesións de tarde no Cine Dup l ex, acolle filmes que
adoitan marxinar as grandes distribuidoras, os feitos

O Castañazo ·
Rock de
CHANTADA
reune, entre
outros a
Manolo
KabezabÓlo,
O Caimán .
dorio Tea e
aos
Rastreros
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en Angola, Portugal Du
Brasil. Nélson Pereirif dos •
Santos, dir~cto.r· brasileiro
de A ·terceira margem do ria
virá ao festival para, apresentar o seu filme. Lusofonia tamén- oferece 9:\ll:tOSfilmes en portugués: ·~C.is~
de lava,· Ilheu ·de Conten;da, Sinais de fogo, Terra
e~trangeira e Ma'Sin¡i. Saguenail director de Ma' Sina e Pedro Cos.ta director
de Casa de lava. tamén .,;eñen apresentar ~s suas f.itás.
No Festival haberá homenaxe ao director ourensán
Antonio Román, unha
sección de cinema galego,
unha adicada a países céltas e outra de animación
española dos últimos anos.
Mesas redondas, cursos e
unha chea de exposicións
por toda a cidade comple;
tan o programa. Para <::alquer cuestión relacionada
co OFF, pódese chamar ao
teléfono (988) 21 58 85.
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Convocatórias ·
de éinema·, üñha réprodución dun lo·bo e uriha cámara de cinema que simboliza a ecoló:x?ia e o cinema en ChanO departamento.de Servicios Socíai~ e
1
Consumo :do . Copcello de Lugo,· aite- . tada, que sé'r áh entregados pala caliA editorial Espiral Maior convoca doutravolta o seu certáme poético , cun _lla do 4 ao 10 de nove)llbro un segun- : . daCie ,e orixi1~alidade da fita. As fitas,
único prémio 'Sen dotación económido 1:::urso de micoloxia con saidas ao . que non podén ·e sceder a meia hora ·
nen baixar dos cinco minutos, debemente para recoller cogumelos . As
ca, _que é . a publicaci9n_-da obra gañarárl apresentarse antes do primeiro de
dora dentro da colección Espiral
clases na cidade serán no centro socioDecembro no apartado de correos 35
Maior Poesia. ·Está abér'to aos textos
cultural Fingoi, impartidos por Julián
de Chantada. A votación dos prémios
de menores de 35 anos que non teñan
Aloriso Díaz.
é popular, e dicer que votarán os asispublicado -nengun)ibro a título indivitentes as oitavas Xornadas de Cinema e
dual. Para participar hai que achegar
CERTAME DE VIDEO E
Medio Ambente. Para maior informaos traballos (que han de ter un míniMEDIO AMBENTE
ción pódese falar co cine clube no temo de 400 versos) por triplicado, meléfono (982) 16 25 82.
canografados a dobre espazo, e baixo· . O cine clube chantadino Os Papeiros
lema e plica, antes do 30 de Novem- · convoca en colaboración coa agrupaPRÉMIO LITERARIO
bro. O enderezo é: Edicións Espiral
ción ecoloxista Xevale, o segundo
PASTOR DIAZ
Maior. Apartado 192. 15080 A CoruCertame de vídeo e medio ambente aberro a participación de todos e todas
ña. Calquer dúbida ha ser atendida no
O Concello de Viveiro convoca o ter(981) 22 85 80.
que o desexen nas modalidades de receiro prémio literário Pastor Díaz,
portaxe (ou denúncia) e dramatizaaberto a relatos de máis de 100 fólios a
CURSOS ARTESANS
ción sobre o meio ambiente. Desde a
dobre espazo, até o 31 de Decembro.
descrición dun roteiro meioambienO gañador levará 500.000 pta. Para
A Asociación · Galega de Artesáns
tal, dun entorno paisaxístico ou ecomaior información hai que dirixirse
lóxico,~ até a denúncia dun verquido,
·oferece cursos c;le dourado e policroConcello de Viveiro: Praza Maior, l.
mia, tecedores e. cerámica, durante o
pasando por dramatizacións cunha peTe_léfono (982) 56 01 28.
quena trama relacionada co meio ammes de Novembm na Coruña e Ferro!.
Información e inscric;:ións no teléfono
biente. Os Papeiros proxectará todos
CONGRESO DE Esruoos
(981) 29 36 88; de 8 a 15 h.
os viídeo.s remesados dentro das ·vinGALEGOS DA UN!VERSIDADE
deiras Xomadas de Cinema e Medio
DE TRlER
CONCURSO DE REDACCION SOAmbente das que organiza a oitava
.BRE·O RACISMO
edición no mes de Decembro en
O Galicien-Zentrum da Universidade
·. Chantada. O ano pasado todos os víde Trier (Tréveris) xa ten previsto o
deos rec;:·ib idos t_i veron que ver cos
.A Aso~iación Máximo Gorki convoca_iste concurso de redacción sobre o
verquedeiros incontrolados. Para dar , quimo Congreso internacional de Estudos Galegas para o Outuno do ano
racismo e a, xenofóbía, dirixifl.o a e.seo~ - tJnha oportunidaq~ a .todos os. interelares de 6, 7 é 8º de coléxios públicos ·: sados, Os Papeirós vai emprestar unha · que .:Ven; de 8 ao. 11 de Outubro. Por
eso xa está aberto, até o 15 de noveme concertados, asi como aos de ínstitucainara de' vídeo a aquelas persoas
tos de ESO de Vigo e bisbarra. Para
que o desexen ao longo de un ou vá- . - bro- deste ano, un periodo de inscrición provisional no que os interesados
. m'áis información ·pótlese pasar pcila ' !Íos dias.'-Como 'prémio, sen Clota¡::ión
asociación: Matqués de Vallada res, """ ec_onómica_clebido asYaréncias mone- , poden en'7iar ;0s seus dados persoais e
un resumo da ponéncia, no casa de
14-1º; oficina 5. 00-chamar ,.aq.t'eléfotári~s e :a falla 'de s~bvendÓns da
propoñeren algunha. A inscrición hano (986) 22 44 57, de 5 a 8. : · ·
agrupación, _estabelécense os Lobos

FOTOS DE ACTORES
Do 4 ao 10 de. Novembro
na galeria Mar isa .Marimón, expoñen a ,mostra
Actores con fotos realizadas
por Outomuro. A' exposición é unha actividade de
apoio ao feúiv~l de cine~a
de Ourense.
' 1
y '
!
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Expón pinturas recen.tes na
galeria Sargadelos, até finais de mes.
NATIONAL
GEOGRAPHLC

obras realizadas nos últimos
dous anos. Permanecerá
aberta até o 3 de Novembro
na sá de Caja M ~drid, de
Luns·a Venres de 19 a 21,30
h, Sábadós de 12 a 14 e de
19 a 21,30, e Domingos e
feirados de 12 a 14 h. ·

As suas millares fotografías
Qa Aula Caixa Ourense,.
até o 10 de NoverI}bro.

Pon teve.dta.

•MÚSICA

•CINEMA

AURORA

SMOKE
Un filme prQtagonizado
por Harvey Keitel, para o
Mércorest5 'ás ·20 'é "~s 22)5
h. na sá de Caja Madrid e
dentro do programa do Cine clube PotJtevedra.

V AZQUEZ

A soprano canta acompañada de Laurence Verna
_ n'o p-ian.o, o Xoves J .l ás
8,30 do sérán. no Teatr.o
Priñcipal.

• EXPOSICIÓN'$
EIRAVELLA
Este artista, pintor ·e e5Cultor,
·expón obra até o 2 de Novembro na sá Jaime Trigo.
TACTO VISUAL
A primeira· mostra individual da pintora Lola Solla
na sua vila comprende

Porriño

Quitoga-·_·'

A Rua ..

DOMINGOS
MICOLOXICOS

•CINEMA

Organizado polo .Grupo
Micolóxico do Cí~culo Recreativo Cultural coa colaboración do Grupo Ecolóxico da Asociación Cultural do Lauro o Sábado, 2
de N0vembro fan unha ro-

SE~AD2 P2R CASTEL.'Ag

· EN-INsliNIA gu ~VEIR2
Chaveiro:
Prezo 500 pto + l 60 pto
· de gost~s de envio

: ta polo monte para a recqNiio, e American Buffalo con
_ÓUstin Hoffinan. Alguns rilleita de-cogumelos CE>!> qu~
farán unha exposición ao · · tulós da sec:ción oficial que
dia seguU:te, Domingo.
só recolle filffies de orixe eu~ - rópea.'A bekza das cous~do
.~_· sueco fu Wid~rberg, Tres vi- . .
.. da,s e unha soa moñe de. Ra~f .
- Ruiz, Fotos de Elio Quiroga,
•FESTA
e ·algun outro de Antonioni,
· Wenders e Rhomer. Qué ho~ o SAN MARTIÑO ~
.. ra é? e As viaxes do capitán
Fracassa compoñen a home·naxe Cle Cineuropa ao actor
Ós dias 10 e 1 r en Quiroga
italiano protagonista de O
celébrase o patr.ó n,: o San
Martiño . Para o primeiro
caneiro e Pablo Neruda, Masdia xa hai programado un
simo T roissi.
campiom!tO. de chave e ou.tro de billarda. Ao segundo
a EXPOSICIÓNS
habei:á baile, .xogos para os
ca.tivos e magosto.
A. CALVO CEJAS

• GASTRONOMIA

O ES,UDQ DA GAL.IiA DE-

· l_n sígnia:
Preio 200 pta
Pagamentó ameio de selos de
correos óu ingrese;> na conta
de Caixo Golicio
2091 0501
683040001024 ,.
Solicita a cantidode
que desexes oo
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

ARTE EN DEFENSA
DA NATUREZA
Xevale, o grupo ecoloxista chantadino, xa esco lleu tema para o oitavo
certame artístico que convoca, e que
e te ano é unha homenaxe aos vecellos históriyos da vaca co país. Até o
15 de Novembro se poden enviar fotografias, debuxos, textos ou calquer
.outra criación orixinal, sempre que
teña algo que ver coas vacas, e a ser
posfbel de variedades autóct n.a . O
certame non é competitivo porque
non hai prémios, haberá o tradicionais agasallos ecolóxicos para os participantes, e unha mosrra que abren do
18 ae 30 de Novembro na Casa da
Cultura de Chantada, e que de pois
levan a Monforte, e onde sexa preciso
no vindeiro ano. Xevale recolle os envios no Apartado 35 de Chantada e
atende calquer dúbida no teléfono
(982) 16 25 82 . •

ªº

• EXPOSICIÓNS

MARLA TOMÉ

berá que pagala polo mes de Marzo do
ano que ven, e serán aprox imadamente 120 marcos para os sócios da Asociación Internacional de Estudos Galegas, 150 para os que non, e 80 para
estudantes e parados. As 'cotas incluirán, case de seguro, unhacea e uns viñas, a cea de despedida haberá que pagala aparte. Os interesados poden receberán unha circular coas condicións
clariñas a primeiros de Febreiro do
ano que ven, mentres poden dirixirse
a: Prof. Dr. Dieter Kremer. GalicienZentrum. Universitat Trier. D-54286
Trier . Teléfono: 07-49 651 '201
3349/3355/3356. Fax: 07-49 651 201
3925/3357. Ou correo electrónico:
Kremer@pcmail.uni.trier.de.

CURSÓS DE MiCOLOXIA .

, PRÉMIO DE POESIA
. tSPJRAL MAIOR

OFF

O Ourense

Film Festival
chega ao Cine Rialto da
Rua, con pases do 4 ao 10
de Novembro. Na sección
de pelíc.u las . de. animación
dirixida principalmente aos
máis novas poderanse ver
os seguintes filmes: O Vento
do None (diaA), Peraustlfnia 2004 (dia 5), O regreso
do Vento do Norte (dia 6),
A cabaza máxica (dia 7), e
Déspertaferro (dia, 8). Ta>
mén o apartado de cinema
galego chega á Rua. Continental pódese ver o dia 7, A
metade da vida o día 8, e o
dia 10 O :bailes das ánimas.

O pintor ct.ibano expón até
o 15 de Novembro no pub
Pepa A Loba.
lMAXES
CONTRA A SIDA
Un total de 36 cartazes dos
máis variados autores nesta
mostra lmaxes contra a SIDA promovida pala UNESCO e a OMS, e exposta na
sá anexa do comedor do
Burgo das Nacióni
DE PICASSO A BARCELO
Coa presenza de 43 artistas

importantes en case un sé·culo da história da arte. Picasso, Miro, Dalí e Maruxa
Mallo, Bores e Seoane, Canogar, Cuixart e Guinovart,
o_pquipo Crónica, ou ChiJlida, entre moitos outros, ficm représentados na mostra
que acolle o Museu do Povo
Galega. Até o 9 de Novembro, de 10 a 13 e de 16 a 2{)
h, de Luns a Sábado.
TERESA MORO

TRES DEBUXOS
Obra de Perejaume até o 8
de Decembro no Dobre Espácio do 'CGAC. Abre. de
Martes a Sábado de 11 a 20
h, e Domingos e festivos de
11a14 h.
.GÁLICIA. NAS ORlXES
DUNHA CULTIJRA
Mostra etnbgráfica aberta
no Museu do Povo Galega
até finais de afto.

A primeira exposición individual na Gal.iza da arti ta madrileña oferece unha
dúcia de lenzos e unha
Interesante escolma de
obra sobre papel. Obxectos
insólitos que ampliados e
descontextualizados, Poltergeists como os chama a autora, que se achegan a abstracción. Até o 10 de Novembro na galeria Trinta.

O Sábado 9 de N vembro
ás 8 do serán, na Sala Galán, Antón Lamapereira director da Revista Galega de
Teatro, coordena unha mesa redonda sobre "A faltad
crítica teatral en Galiza".

CAMPUS STELLAE

•MÚSICA

ArnuH Rainer expón a sua
montaxe Campo de estrelas
no primeiro andar do Centro Galega de Arte Contemporánea. Ali permanecerá até o 8 de Decembro.
Abre de Martes a Sábado
de 11 a 20 h, e Domingos e
festivos de 11 a 14 h.

REAL FILHARMONIA
DEGAL!CIA

• MESA REDONDA

Ü ESLABON PERDIDO

Jean-Claude Gérard, director e solista, interpreta
xunto a Real Filharmonia,
un programa adicado a
Francaix, Mílhaud e Bach,
o Xoves 7 ás 9 da noite no
Auditório de Galiza.
El reino
deseado,

SowETO STRJNG
CUARTET

Santiago

O Xoves 7 ás 9 da noite no
Pácio de Congresos e Exposicións de Galiza, actua
o cuarteto de corda sudamericano.

•CINEMA

CONCERTO DIDACTICO

CINEUROPA ·

O Martes 5 ás 11 da mañá
no Auditório de Galiza, co
Cuarteto Airoso . Maior
inform ac ión no teléfono
(981) 57 10 26.

A IX edición do ciclo do
Concello adicado ao cinema
europeu, terá lugar no Teatro Principal do 1 ao 30 de
Novembro. O húsar no tellado de Jean Paul Rappeneau
abre a série de títulos, que tamén oferece The Funeral de
Abel Ferrara, The fan de
Tony Scott con Roben De

coprodución
española,
brasileira e
portuguesa
en
SANTIAGO

da man de
Teatro

Guirigai

•TEATRO

EL REINO DESEADO
O Xoves 31 ás 8 e ás 11-, no
Teatro Prin_cipal, Teatro
¿.
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Anúncios de balde
Rapaza de 21

.•
anos busca traballo. Con BUP e estudos de FP (Marítimo-pesqueira). Teléfono (986) 20 15
29, de 12,30 a 1,30.

• AnlmaEis Obradoiro de Animación, busca debuxantés Interesados en aprender, praticar e traballar en debuxos animados. Contacto : Escola de lmaxe e Son. Someso,
6. 15008 A Coruña. Pablp Atienza
909-87 26 20 , de 10 a 12 da noite .
• Mércase baixo ou batería a bon
prezo .,Chamar ás 3, e perguntar por
f>.ndrés : (986) 29 41 83 . .

Enerudllada
• Kañacore. Programa . de ínúsica
combativa en Cuac! (FM 103.4),
Venres noite, 8 a 9. Envialios o teu
material (non só musical) para difundilo ao máximo. Apartado 4669.
15080 A Coruña. Resposta segura.
•"Portugueses de merda! Estas
duras palavras eram dirigidas por algum membro do público contra os integrantes do MDL (Movimento Defesa da Língua)" lnteira-te do acontecido no encerramento do congresso do
ILG pola Gralha. Distribue-se já o número 13. E gratuito. Apartado 678.
32080 Ourense .

• O Movimento Defesa da Língua _ • Licenciado dá aulas particulares ·
de língua e literatura galega e es(MDL) envia o seu boletim Língua
pañola1 latín, francés, portugués,
Nacional N2 3 a quemo desejar. lncatalán, história e toda ·clase de
clui material para se autofinanciar: livcomentário de textós. BUP , FP-,
ros, camisolas, bandeiras, autocolanCOU , ESO . Teléfonos (986) 20 11
tes , etc. Encomendas no apartado
70120 23 51 .
570 de Ferro!. Envio gratuíto.
•Véndese dormitó río completo semi novo en bon estado : cama, dJ,Jas
mesiñas, espello, cómoda, silla e armário de 6 portas . Razón no telf.
(986) 47 31 08 .

•Grande ofert~ de discos e casetes . Prezos interesantes . Teléfono
(986) 4 i 34 96 . Vigo.

• Estudante de fotografla busca
Información para realizar o proxecto de fin de carreira: o tema escollido é a fotografía no cinema. Necesito
participar na rodaxe dalgun docu mental, curtametraxe ... Como foto tixa ou auxiliar de operador. Xan Manuel Seoane Ventin. Teresa Jesús
Jornet, 9-4 2 • 36004 Pontevedra. Teléfono (986) 84 33 15.

• A Asociación de Divulgación e
Estudo de Pequenos Estados ,
precisa colaboradores con coñecimentos de inglés, italiano e árabe, para a tradución de correspondéncia e publicacións enviadas po·
los pequenos Estados do mundo. A
asociación non dispón de fundos para cubrir ditos traballos . Teléfono
(986) 20 30 05.

• MI/homes grupo gai da Corunha
está
vossa disposi~m para
qualquer informac;om ou sugestom
no apartado 24, A Corunha 15080.
Solicitai-nos o N2 de Outubro na nossa Ghaiseta que vem de sair do prelo
no que talamos da última COFLHEE,
de Sitges e de homofóbia e inclui a
nossa própria banda desenhada. E já
sabes nom dubides de pór-te em contacto com nós, serás bem-vindo.

• A Assembleia da Mocidade Independentista vem de reeditar os isqueiros Lume contra Espanha. Se
os queredes, enviada sete selos de
trinta á caixa dos correíos 561 . 36080
Ponte Vedra. Ou ingresar a- mesma
quantia na conla 2091-0500-103000087782 de Caixa Galicia.

• Oferécese monitora con 8 anos de
experiéncia para clases de baile galego en Vigo e comarca. Tell 20 00 58

Guirigai pon en cena a coproducíón de España, Brasil e Portugal.

Verin
•CINEMA

OFF
No Cinc Buen aire de
Verin, o Ourense Film
Fe tival oferece a pelkula
d debuxo animad s A cabai'.a máxica (día 4), e a
produción galega O baile
das ánimas (día 7).

Vig'--o_._ __
De novo a

VIGO
Á direita
n

unha foto do
afei:r:oado
dos anos
cincuenta,
Raniero
Fernánde:r: a
quen s~ lle
adica unha
mostra

• Licenciada en filoloxia hispánica
dá clases particulares de ESO,
BUP e COU . Interesados contactar
co apartado 709 . 15080 A Coruña.

• Dense clases de gaita e percusión galega en Cangas , no local de
CRC Xiria, rua Pablo Iglesias. Perguntar por Xulio no (986) 32 87 13 ou
909-82 57 59.

a

Fotobienal
estaró na
Casa das
Artes de

• Quique. Electricidade e reparacións. Teléfono (9 86) 43 02 69 .

•CINEMA
TERRA SEN PAN

E Viridiana, un curto e un
filme de Luis Buñuel para o
Luns 4 de Novembro no
centro Caixavigo. E ao dia
seguinte pasan dous títulos
máis: Un can andaluz e
Bele de jour.
LUMIERE

O calexón dos milagros, de
Jorge Fons, (México, 1994)
será proxectada no cine
Salesianos, rua Venezuela,
ás 20,30 h . do próximo
Mércores 6 de Novernbro
dentro da programación do
Cine-Clube Lumiere

• Axuda ao Terceiro Mundo
(ATeM). Nova asociación solidária.
Gran Via 112. Local 1-7. Galenas Castañal. Vigo. Tfno . 986-47035'7. Próximas campañas de axuda a Cuba e
Colómbia. Colaboracións no Banco

VII edición da Fotobienal.
fu tradicionais Vigovisións
recollen este ano o traballo
sobre a cidade de Luís González Palma, Karen Knorr,
Pedro Meyer, Paloma Navares, Joachim Schimd, Ruth
Thome e Manuel Vilariño.
Noutro apartado, Sen fonteiras vários autore.> rachan
co vello concepto bidimensional da fotografia, trátase
das fotos tridimensionais de
María Elena Álvarez, Magnus Bi.irthas, Daniel Canogar, Barbara Claus, Alfredo
Jaar, Ana Teresa Ortega,
Pedro Meyer, Paloma Navares, Wojciech Prazmowski e
Eva Quintas. Tamén expo-

de Santander.' Axéncia .8. Entidade
970. Canta 59550.
• Se desexas recever o Ne 1 de
Abrente, voceiro de Prímeíra Liña
(MLN): "Por un partido marxista.revolucionário. F'or unha organización de .
liberación nacional", Podemos as mulleres estar onde se toman as decisións ?", ... escreve para o apartado
760 de Compostela, incluindo o teu
enderezo e un selo _de 35 pta.
• Nativa dá clases de francés a
calquer nível. Interesados contactar
co teléfono 22 80 33 ou co apartado
de correos 709 , 15080 da Coruña.
• Buscamos .colaboradores para
urna campanha em favor do uso do
galego na Esta<;ao de auto-carros
de Lugo, só falam castelhano por megafonia. E convidamos a fazer outras
campanhas semelhantes : estádio de
Riazor, etc. A falta duma· política clara
dos chamados partidos nacionalistas!?
respondemos nos! Escrevede a Renova<;áo. Embaixada Galega da Cultura..
~partado 24034. 28080 Madrid.
• Volvemos empezar as aulas de
francés, bretón e galés. Profesores
licenciados en filoloxia, nativos. Tamén lacemos traducións francés-galego-español-inglés. E para curiosos/as e apaixoados/as, chinés para
principiantes. Rua de Enfesta, 11-22 •
Santiago. Teléfono (981) 57 35 84.
• Particular vende piso en Príncipe
(Vigo) . Reformado. 120 metros cadra- •
dos. 19.500.000 pta. (986) 22 71 16.
• Se queres colaborar nos campamentos de paz que rodean ás comunidades indíxenas en Chiapas
coñecendo a sua realidade· e, ao
mesmo tempo , contribuindo a·presionar para a retirada do Exército mexicano , infórmate no teléfono das Brigadas de Trabal/o Solidário de Bar- ·
celona 93-443 43 92, ou na Galiza,
na Tenda Solidária Araq, Elduayen ·8.
362020 de Vigo.

• Falcatruada Zine!!! Ja.em prepara<;om o N2 1, segunda entrega deste
fanzine artesanal e subversivo. Aceitamos as tuas colab9ra~ons, envíanolas a: Ramiro Vida! Alvari·nho.
Viouteiro, 5. 15179 A. Corúña. Só
aceitamos colaborac;ons em galega
ou em Portugués. Agardámos-te!!!•

ñen o resultado das bolsas
da fotobienal, outorgadas
aos fotógrafos galegos Xosé
Lois,Abafo, Xurxo Estévez,
Xurxo Lobato e Rubén R.
de Torres . Unha seccíón
adicada aos norteamericanos Aziz e Cucher, e outra a Raniero Fernández
(na sá de exposición do centro Caixavigo), fotógrafo
galego afeccionado cunha
intensa activ1dade nas décadas dos cincuenta e sesenta,
c;:ompletan a ·mostra. Para a
primeira semana de Novembro hai programado un ciclo
de conferéncias no que os
participantes explicarán a
sua obra.

MOCICA RIVAS E .
SUSANA MUIÑOS

Máis fotografías na C~sa da
Xuven"tude, até -o 11 de
Novembro. Abre de Luns a
Venres de 10-a 14 e de 17 a
20 h. Sábados de 1Oa 13 h.

PARÉNTESE Cadros de Rafael Freijeiro,
até o 22 de Novembro, na
sá da Universidade Popular.
TRADICION MARlÑEIRA

A Aula Etnográfica de·
Saiáns acolle unha sección
adicada á cultura tradicional
mariñeira con mostras de
artes de pesca, em_barcacións e lendas, entre outros
engados. Ainda na Aulá Etnográfica, pódese ver a mostra A cultura do pan.
•MÚSICA

HORTZONTATS:

l . s·í mbolo do calcio 3. Levantár,· facer subir un
obxecw 6. Grao de utilidade das causas 8 . Pase a
vista ~obre un texto 10. Disminución do prezo da-s
cousas 11 . Tantea , sondea, compraba 12:- Que
non está co"Cido 13 .. _C on el faise o chocolate 14.
No feminino , inútil, estéril 15. Expresión que indi-.
ca lndiferenza ou desprezo por algo 17. Que non
ere en Deus 19. Percibilos co'a vista 20. Pronome
· persoal 22. Voz de mando 23. Camiños, rúas. 25.
Local onde se im¡xtrten as clases 27. -.Parte final
do intestinq 29. Bondadoso 30. Saín do ventre
materno 31. Obser-Vou 33. Río .que pasa por Padrón 34. Canto ou falo ca ·ton correcto -35. Materia graxa do leite que se acumula na superficie
36. Carta da baralla.
VERTICAIS: -

l .· Perder· o equilib'tio 2. Antiga cade'a eclesiástica
3. Desprazarse ata o sitio 4. Espía, espreita 5. Fixe"1
un. relato 6. Gac:io vacun 7. Vocais de astro 9. Bote
ar polo nariz _con f<:?rza para !impar os mocos. 11.
A parte-ancha do remo 13. Derrama bágoas 14. Na
Idade Media, habita·nte dunha v.ila que noq era nobre 16. Remuíño que fan as ondas 18. Tivo o atrevemento 19. ·Montaña construída- por acumulación
de láva e cin~a 21. Ao revés, rei de Israel a quen
sucedeu David 23. Feito de .volver 24. Esterco, fertilizo 26. Variante de eira 28. Negaeión 32. Ao revés, estrela que é o centro do noso sistema planetario. 34. Vocais de mesa. ·
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·Nove nomes de mamíferos mariños.

ArfilÑos DO COUTO
DO CARBALLAL

. lste grupo de gaitas actua o
. Sábado 2 de Novembro ás
8 do serán no Centro cultural de Bembrive dentro
da Fésta inicial da castaña.
CANTIGAs
GALEGO~PORTUCUESAS

SoLUCIONS A ENCRUCILLADA

V3. :tf SOl 'c:f NON ·sz V1IÍV ·9c: OOHV .
·~z · vnoA ·ú svn1
- SOLUCIONS

.CUARTETO )UBll.:ATE

VII FOTOB1ENAL

De frautas de pico do conservatório de Madrid, actua
o Luns 2 ás 20,30 no auditório do Cenno Viciñal e
Cultural de Valadares . •
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Por Servando Barreiro e
Ml! José Lopes na baiuca A
Fouce da rúa. Irmandiños.

• EXPOSICIÓNS

Do 31 de Outubro ao 8 de
Decembro na Casa das Artes de Vigo, póclesc visitar c;i

XOAN COSTA
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XosÉ RAMON PousA

V

ivimos pegados a un receptor. Pasamos caseque a
. cuarta parte da vida penden tes da imaxen e do sonido
que nos chega a través das ondas
hertzianas. Ó pred omínio da
imaxe audiovi'sual fixo de nós
unha.. caste de ·ser humano máis
icónico que lóxico, máis sensitivo que racional, máis intuitivo
que discursivo, máis instantáneo
que procesual e máis informatizado que comunicado:

.

Unh~ .panaderia de Sant_
iago expórta 5.000 quilos aunha _
cadea de restaurantes de Tokio_.
.

-

-

.

'

'

-

Opan galego viaxa-ao Xapón
*

••

PAULA BERGANTIÑOS

Até Xapór_l chega desde hai
tres anos o pan de molete que
fabrica a panaderia santiague..
sa, Vista Alegrf!. Con tres kilogramos.de peso, os bolos galegas son adquiridos por Linha cadea <;fe restaurantes_· de
Tókio' que os po.n a venda como un próduto de luxo.·O pan,
que en Ga!lza é- un p.roduto
básico dentro da dieta alimen·
ticia, é adquirido polos xaponeses por- un précio que _as- '
cend~ a 7.000 pesetas o kilo.
Até 5000 kilogramos de pan
ano a cagalego consume
d ea de restaurantes de Tó-.
kio/Chuo-Ku a través da compra de,. aproximadamente, -?O
unidades cada dez dias . .Son
bolos de tres· kilogramos de
peso elaborados con fariña de
trigo de forma artesanal e cuxo
prezo sup_éra ás 20.000 pesetas por peza. Fronte a outro tipo de pan, o molete non admite un proceso de fabri.cación
mecanizado. ~ 'Logo de ..mezclar
os ingredi'entes -explica Manue I .Fernández , xerente da
panaderia Vista Alegre- .a
masa ten que dividirse e moldearse manualmente, por iso a
sua fabricación, frE)nte ao que
son, por exemplo, as barras,
dá ·moito máis traballo".

Estamos instalados nunha oultura do inmediato qµe no:n atopa
barreiras físicas nen xeográficas,
que penetra a traversa das paredes do noso fogar meténdo enos
na nasa' vida privada. Son medios· onmipresentes na súa acción "comunicativa" que e ixen
pouco esforzo na súa utilización,
que son fáciles de con umir e
que, ainda que lonxanos, oan
próximos a nós por moi periféricos que sexamos .
Careceremos -de nece idades básicas, pero vivim s no paraíso
mediático. Un sist ma feito á
medida dun mundo marcado
polo consumo masivo, polo colosalismo de todo orden e pola
secuelas de hom6xenización, o
gregarismo, a estandarización
culrnral e certo entido dé alienación, ao que non on alteo a
axitación, a prisa e o ruido dun
xeito de vida cada vez máis urbano e impersonal.

ªº

A PANARO

As bolas de pail tardan tres dias en chegar aos consumidores nipóns despois de 'sair do forno.

pan do pais na Galiza desvenoer a unha cadea de rester presente a influéncia do clima na calida.c:le final do produ- taurantes galegas en Madrid cende a pasos axigantados.
to. As altas temperaturas, pró- · un tipo de. bolo máis pequen o
A proliferación de boutiques
prias do verán·, fan n~cesária que se coñece como p~regri~
de pan , sobre
a utilización dunba fariña de - no.
A viaxe
todo nas cida- ·
maior calidade que evite que
des,. provocou
os bolos fermenten". En Ma:Do forno
· "O pan, que empeza a ·elabounha disminudrid o pan sométese a,.. uriha de leña
rarse ás doce da noite ~expli
ción importante
inspección de ·s·anidáde-, se- ·.
1
ás boutiques
ca Manuel Fernández- chega
do pan artesagundo o xerente, mali·? o t~m
1 con·s.umidores
1
1
a Madrid por carreteira ás tres
nal. "Este tipo de
po que pasa até que -o produto ·. d~ pan
1
1 nipó_ns pagan
da tarde. A viax.e até Tókio fai- se consume, nunc·a chegou en
estabelecemen1
O pan no Xa- - 11
-comenta
se eñ ~vión e O$ bolos chegan . mal estado.
7. 000 p_esetas tos
pón foi _a collido 111
ao seu destino escasamente .
Manuel Fernáncon éxito desde 11 por .cada quilo
tr"es -dias despois pe sai( do - O éxito da exportación de
dez- están absorbendo o merforno": Para evitar o seu detepan ao Xapón levou á pan?- · o comezo. s·e 11
nas prir:neiras . : de pan
rioro a mercaduria transpórtaderia santiaguesa a tentar
cado e facendo
vendas só se
se en-cámaras frigoríficas, emcolocar .o s s.eus .produtos
que desapareza
~xportaban 100
a tradi.ción do
. balada en caixas de cartón reneutros países. ''. levamos un
kilogramos, acpan do país.
forzado con capacidade para tempo tentandd vender en
tualmente es~.a
Non pasará moicinco pezas.
Suiza. -conta Manuel Ferpanaderia xa . ·
to tempo até que
nández- pero· a· fase de ·dis"Para exportar con éxito pro- tribución encarece 'nioito o manda máis do .este tipo de produtos perecedeiros é indesdoble, é dicir
ductos só poipan e dificulta o seu asente21 O. Mais frente as 'boas espensábel -garantir u nha boa
dan adquirirse nas feiras ou
ment9 nos mercados i'nternapectativas que cria o merca- nas vilas pequenas pola falla
conservación -engade--::, No cionais"'. o se.u obxectivo
caso do pan é moi importante
máis inmediato é o de poder .do exJerior . a adquisición de
de demanda": +
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OFERT 'A
- - - - I D A E VOLTA---Bú~nos
B~nos

Aires ............. 115.000 ptas.
Aires ............. 106.000 ptas.
Buenos .Aires• ............ 122.000 ptas.
*(Con hotel en .Amsterdam)

Séío Paulo/Rio ............ 85.000 ptas.
Athens·......~ .................. 59.000 ptas.
Toronto ....................... 85.000 ptas.
New York ................... 75.000 ptas.
Lonclon ....................... 33.000 ptas.
Santiago de Chile ••••• 115.000 ptas.
París ............................. 29.ooo ptas.
lima ~ ......................... 11 ~.000 ptas.
Oslo / Stockolm.;••••••••• 70.000 ptas.
Milano / Roma ............ 49.600 ptas •

EN

VOS
-----SÓ IDA-----

71.ooo

Colonia .... .,........... 47.700 ptas.
Buenos Aires .••••••••
ptás •
. Arnsierdam ................. 48.700 ptas •
Stuttghart .............. 42.000. ptas.
Sáo Paulo/ Rio ..... 69.000 ptas.
Bogotá ..... ;...............:. 109.900 ptas.
London .................. 26.000 ptas.
· Asunción ................... 123.000 ptas.
Arnsk. dam .......~ptas.
..Montévi~ ............... 12Q.OOO ptas.
Paris ...~ ... !~·~ptas. _Milano .................. 36.500 ptas •
Dublin ................... 43.400 ptas.
Genéve ................. 37.000 ptas.
Bol~na .......... ~ ............ 49.600 ptas.
Montreal ................ 51.000 ptas.
_· Frankfurt .................... 50.700 ptas. . Frankfurt ............... 37.000 ptas.
Zurich .............~ ..... 36.900 ptas.
-Cair'o .......... ~ ................ 76.000 ptas.
.Macau ...................... 1'25.000 ptas.
Zurich / Geneve ......... 49.900 ptas.
Johannesburg .......... 143.000 ptas.
Montreal ..................... 85.000 ptas.
Miami .................. .-...... 95.000 ptas.
Méxko .......... :........... 115.000 ptas.
'
Nairobi ........ ~............ 117.500 ptas.

•
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MIN.H O EXPRESso··
1

Servizo personalizado con transporte ao
aeroport~ e asisténcia embarqu~- sen cargo
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SAIDA DO PORTO

TELF. (07 • 35151) 82 48 93 - FAX 23 798
, . VALEN~A DO MINHO .

<" ... ·.

Pode que cenemos cada día co
xenocídio de Ruanda, que penetremos nas intimidades de Rociito, que vibremos cos goles de Ronaldo, pero seguro que, senón
. poñemos algo da nosa parte,
ímonos perder caseque todo do
que nos rodea. A comunicación
electrónica está facendo realidade a "aldea global" postulada hai
trinta anos por MacLuhan, e e tá
alonxando cada vez máis, afastando do mundo ao máis próximo, a aquelo que nos caracteriza
como ser individual e com povo, a realidade inm <liara.
Vivimos no parais da ne.la ,
sentímonos inmer os en pl-ena
eufória comunicativa, p n m s
que estam s mái n mund qu
nunca e s n mbarg , n
mundo mediático, c rr m
-risco de perd r a no a identidade a base de non rec n c m
nunca, de perder c ntact
n
quen nos rodean, de n n arreve rm os a ver a realidade c
próprios olios e non do tubo catódico. Todo isto pode pasarno ,
estanos a pasar con naturalidade, sen door. No Paraiso das ondas empréganse grandes dóses de
anestésia. +
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