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AXunta non se pronunciou, mentres Euskadi eCatalunya presionan nun reparto
máis importante que odo financiamento

A reordenación do Sector eléctrico fai saltar chispas
As mobilización comezaron xa nas Pontes, onde o próximo 11 de
Novembro terá lugar unha folga xeral. Mais, non só é un problema
local ou comarcal. A reordenación do sector eléctrico ten unha importáncia capital para configurar o mapa produtivo de Estado espa-

ñol. Euskadi e Catalunya xogan as suas cartas, acochadas no financiamento autonómico. As demáis nacionalidades pronúncianse
publicamente. Só o Governo galego cala, pésie a que Galiza pode
perder toda a incidéncia nun sector capital para o desenvolvimento.
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VOLVE O FRANQUISMO DA MAN DO PP

ASTERIX
Títulos publicados:

A cizaüa
O combates dos xefes
. A gran travesía
Asterix nos Xogos
Olímpicos
De próxima aparición:

Asterix o galo
Asterix gladiador

• A gran travesía

• Asterix
nosXogos
Olímpicos

• En Chantada impoñen
de novo os nomes
franquistas ás ruas

• En Valdeorras proiben
no concello a homenaxe
a un alcalde fusilado

O PP . fixo valer a sua maioria
o Luns 4 de Novembro para
recuperar os nomes de General Franco, José António, Alférez Provisional e o franquista
local Alférez Baanante. (Páx. 4)

Xúlio Gurriarán Canalejas, alcalde popular d 'O Barco de
Valdeorras, negouse a que o
pleno municipal aprobase a instalación dun monolito na vila,
en lembranza do seu antecesor.

Os compradores das conserveiras
Carbal/o e Cur&era eran estafadores
ga x1a

CRER.

A policia detivo baixo acusación de estafa aos catro sócios
principais da axéncia Cossonay lnvestments (lnvestimentos
Cossonay), que se fixera coa maioria de capital das conserveiras Carbal/o e Curbera a comezos de 1'995. O Instituto Galega
de Promoción Económica (IGAPE) anunciara en Febreiro de 1995
unha inve_stigación sóbre a solvéncia desta sociedade . (Páx. 5)
______ ._ _ _ _ __... . ..__., - - - r

Algo máis
que loitas
tribais
O que a prensa ocaidental presenta como "distúrbios raciais
en África" ten as suas razóns.
Até hai dous anos, co presidente Habyarimana, Ruanda,
de maioria hutu, gozou do pri- ·
meiro rexime democrático estábel da sua história. A prioridade básica daquel govemo era
a de poñer en marcha un proceso de independéncia económica, non exento de contradicións, similáres en todo caso ás
de calquer outro país descolonizado ainda recentemente. O
espectacular asesinato de Habyarimana permitiu o acceso ao
poder da étnia tutsi, apoiada
por Fráncia, e historicamente
adestrada polas poténcias europea como garda pretoriana
militar. _Os hutus, na sua maioria labregos pobres, non tiveron outra que emigrar en direción a Zaire. A nova situación
deu lugar a uns duros mese de
represálias entre os dous bando . Este ano, o exército regular tut i, non conforme coa ua
toma d poder en Ruanda, deen vo lveu unha operación de
ca tigo contra un xigantesco
campamento de refuxiado hutu en Zairc (fálasc de carro
millóns). A matanza foi re pendida, á sua vez, polos hutus,
baixo a forma de represálias
contra o tut i de Zaire. Non
foi ca ualidade que o ataque
tutsi contra o campamento de
refuxiados tivese lugar en canto
o pre idente zaireño Mobutu,
que governa co apoio dos hutus,
estaba a ser operado de cancro
nun hospital de Suiza. Simultaneamente un tutsi anCmcia o
seu propósito de derrocar a Mobutu. Para entende{ mellar a
tendéncia militarista dos tutsis e
para saber a quen serven abonda co dato de que o novo governo tutsi de Ruanda é apoiado
por Israel e que os ataques aos campamentos de refuxiados hutus reproducen o esquema das
invasións do Libano. A solu- ·
ción está, certamente, en mans
de Ocidente. Pero non da forma que se anúncia, cunha intervención militar, senón retiran' ás étnias
do apoio e annarnento
que están dispostas a exercer de
cipaias dos europeos e comerciando en pé de igualdade, sen
condicionantes neocolor.iais. +
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Galiza está a quedar totalmente marxinada na reordenación do sector eléctrico que está a facer o Governo Aznar. Pódese
perder a pósición que q capital de orixe galego ten en Unión-Fenosa, mentres a zona pasa a ser controlada por unha Endesa
privatizada. A Xunta permanece en siléncio pero Pujo! esixe a presidéncia do maior grupo eléctrico para Maciá Alavedra e o
PNV aposta por favorecer a lberdrola. Andalucia, pola sua banda, tamén tenta ter unha participación en Endesa, mentres
que Cantábria e Aragón tamén xogan as suas bazas_ O financiamento ·autonómico é un nubeiro que acocha a puxa polas eléctricas.
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uen controla o sistema enerxético, cóntrola o Estado. Esta máxima é asumida por economistas e
políticos de diverso signo e tendéncia. A grande burguesia española medrou, cos seus bancos,
amamantada nas empresas eléctricas, ás que Franco, despois do
seu apoio, colmou de priviléxios.
A nacionalización de parte do
sector e, lago, con UCD, da rede
de distribución (REN), ten agora
un novo episódio que non é outro
que a privatización da empresa
pública Endesa e a reorganización de todo o sector, con dous
grandes bloques: por un lado a .
nova Endesa e, polo outro, lberdrola, ainda que as presións das ·
empresas asentadas prefiren catre: Endesa, lberdrola, Unión Fenosa·e Hidrocantábrico.

decidiu paralisala, coa anuéncia
do vicepresidente Rodrigo Rato,
que representa no Governo intereses diferentes dos de Pique. A
decisión tomada polo CNMV baséase en que i;::ndesa facilitaria
unha información falsa á Comisión Nacional do Mercado de Valores, polo que decidiron abrir dilixéncias con vistas á posibilidade
de proceder a un expediente sancionador contra Endesa.

Dase a circunstáncia de que polos mesmos dias é cando Pujol
volta a talar da cesión dos impostos especiais a Catalunya, producíndose un acedo debate sobre a
equiparación do réxime fiscal ca. talán ao especial das Bascongadas, cehsurándoselle a Catalunya que estivera a reclamar continuamente novas competéncias,
O que se está a producir agora é · esquecendo o asinado un mes
unha grande puxa económico-poantes. Todo se tentaba explicar
. 1ítica por controlar o sector ou por
polos ciumes entre Catalunya e
estar o miilor representado posímáis Euskadi. Pero neses mesbel. O primeiro signo externo sigmos momentos estábase a dar
nificativo para a opinión pública
outra negociación máis importanprodúcese no momento no que
te, tanto estratéxica como econóEndesa lanza unha OPA (opción
micamente.
prefe.rente de compra das accións) a Fecsa e Sevillana de
Paralelamente á OPA de-Endesa
Electricidad. A operación ten o tosobre Fecsa e Sevillana ·de Electal beneplácito do ministro de lntricidade Jordi Pujol demand?ba
dústria, Josep Piqué. Sorprende Rodrigo Rato, coa anuéncia
dentemente o presiden_
te da Codo ministro Piqué, ·que Maciá
misión Nacional do Mercado de
·Alavedra, ex Conseller de EcoValores, Xan Fernández Armesto,
nomia do Governo catalán fose

situado na presidéncia de Endesa. Alavedra é un home vinculado á La Caixa. A expansión de
Endesa e a toma de millares posicións de La Caixa é contemplada con preocupación desde Euskadi, desde o próprio Governo
Basca e, sobre todo, desde o outro grande grupo eléctrico com·
petidor, lberdrola, ligado ao Banco Bilbao-Bizkaia. A nova Endesa entraria no território de lberdrola. É neste contexto cando se
producen as negociacións con
Madrid e os enfrontamentos entre CiU e PNV. Os bascas receaban ainda máis desta operación
por canto, dias antes, situábanse
no consello de Administración de
Endesa o presidente de Caja España, amigo personal de José
Maria Aznar, e o presidente de
La Seda, relacionado con Jordi
Pujol. Tamén por eses mesmos
· dias (Venres 1- de Novembro) o
gas arxelino comeza a distribuirse pola península da man de
Gas Natural, empresa controlada
por Repsol e La Caixa. O gaseoducto está considerado como estratéxico para a UE.
Desde Andalucia reaccionábase
tamén axiña. -O presidente da
Junta, Manuel Chaves tentaba
que a sua comunidade non quedase totalmente descolgada do
poder de decisión do novo grupo
elécrico, cando pasara Endesa a

controlar totalmente a Sevillana
de Electricidad (hoxe xa conta co
40% do seu capital). Chaves pedia que as caixas andaluzas puidesen participar no capital do novo grupo, mercando o 24 por cento que Endesa non adquiriria de
Sevillana. O consello de Administración de Sevillana de Electricidade recomendaba por unanimidade aos accionistas o aceitar a
OPA de Endesa polo 75% do capital. Mentres tanto, desde Ende~ª pactaban coa Junta para que
esta fixese as xestións oportunas
a fin de que o resto do capital
quedase en mans andaluzas. Ao
unísono Rato pedíalle a Chaves
que aceitase o novo sistema de tinanciamento autonómico.
'

A influéncia na Galiza
Duas son as posibilidades de
que esta reordenación influa directa e decisivamente na Galiza .
Por ,un lado estaría o 7,5% das
accións de Endesa en Unión-Fenosc;i, que -a empresa pública·poderia pór á venda. Polo outro que
Unión -Fenosa fose finalmente
. absorbida por Endesa. A respeito
da venta da participación de Endesa en Unión-Fenosa, existe
unlia desputa. Por unha banda o
Central Hispano pretende consolidar a sua posición en Unión-Fenosa até chegar ao 10% do paPasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

Desde a Xunta non houbo pronunciamento oficial nen apoio
público ás opcións do capital
galega, na sua política de que
existindo en Madrid un Governo
Amigo non van tomar postura
desde Galiza. A sua actuación
contrasta fortemente coa que
manteñen outras comunidades.
Non só Euskadi, Catalunya ou
Andalucía están colocándose
no sector e neg·ociando en Madrid, senón que tamén Cantábria e Aragón piden garantías
da preséncia do capital autóctono nas eléctricas que operen na
zona, Electra del Viesgo na primeira, e Eléctricas Reunidas
de Zaragoza (integrada en Endesa) teña autonomía de movimentos, no caso aragonés. As
principais eléctricas van sair favorecidas na reordenación pois
aceitaron que, desde o próximo
Xaneiro, se baixe a tarifa por
consumo, msis será Endesa a
que suporte a metade dos
20.000 millóns de pesetas.

quete accionarial, mercando outro 2,5% do paquete á venda.

o sector galego da eléctrica presidida por Amusátegui (o da antiga
Fenosa) aposta ·porque se constitua un nucleo estábel de capital
galego. Desde o Pastor afírmase
que ten interese en "manterse como segundo .accionista". A sua
posición de forza vai depender do
apoio que receba do Banco Santander. Tamén Caixa Galicia mostrou a sua disposición para incrementar o accionariado na compañia. Hoxe Pastor e Caixa ostentan
perta dun 6% do capital de UniónFenosá, pero, como noutras ocasións non se sabe moi ben se son
campañas de imaxe ou existe unha vontade real de influéncia no
tecido económico.
Fontes do sector ven con preocupación a posibilidade de que na
reordenación eléctrica poda
pervivir Unión-Fenosa. Só seria
posíbel se existisen catro grupos
eléctricos operantes no Estado.
Mais a própria configuración do
mercado parece indicar que só
van a existir dous grandes grupos. Os directivos empresariais

A. IGLESIAS

de Unión- Fenosa e unha parte
do capital, presentes noutras empres as relacionadas con este
grupo, coas que manteñen unha
relación de dependéncia, serian

os máis interesados na sua pervi- _ desa. De momentos, estes banvénda. Por outra banda, hai que
cos mostraríanse á espectativa
ter en conta que tanto o Santandependendo o seu posicionader como o Central-Banesto xa
mento final de como o Governo
posuen o 3% das accións de Enpretenda privatizar Endesa.

O11 de Nov.embro folga xeral nas Pontes contra odesmantelamento

Rematou o prazo sen que se cumprise nengun acordo Xunta·En~esa.
A política enerxética evidénciase nas Pontes con toda contundéncia negativa para esta comarca e para Galiza. O conflito
sobarda amplamente ao da factoría de Endesa. Detrás está o
intento de clausurar a mina de
lignito e pechar a central térmica, nun plano de abandono ordenado das instalacións. Se primeiro foi o intento de separación
entre a actividade extractiva e a
productiva, agora, surpresivamente, a dirección de Endesa
comunica a sua intención de paralisar a actividade na mina, polo que haberia que despedir a
164 traballadores, que se poden
convertir en 300 contando cos
das empresas auxiliares.
A resposta dos traballadores vai
ser contundente , as mobilizacións que xa comezaron, con

cortes das entradas e unha· manifestación o 5 de Novembro na
que participaron case a totalidade dos traballadores fora de servício, van rematar cu.nha folga
xeral convocada nas Pontes para o 11 deste mes. Desde o comité de empresa afirmase que
"non estamos dispostos a unha
liquidación". Analisan a incidéncia da empresa na comarca, da
que dependen máis do 90% dos
postas de traballo, e tamén a
grande plusvalía que sacou End esa das Pontes, capaz de
montar todas as outras factorías
que hoxe ten no Estado. Agora
os traballadores denúncian unha política antisindical totalmente agresiva que só lle peden
sacrifícios, "que sempre viñemos
facendo, ainda .que a empresa
era a máis rendíbel, e segue a
ser, do Estado", afirma Fermín

·Paz, o presidente do comité.

atitude da Xunta que se desentende do problema. Asi, poñen
de manifesto como o 1O de SeO persoal de Endesa das Pontes afirma que non están a loitar
tembro de 1992, os presidentes
só polo pasto de traballo, "pois
da Xunta e de Endesa, Fraga e
Fuster, asinaron un "acordo de
seria moi fácil aceitar saidas indicolaboración". Por médio deste
viduais de traslado _ou xubilacións", afirma Eduardo, de UGT,
·acordo a Xunta comprometíase a
senón que "estamos polo futuro
emprender accións que deberían
da comarca e de Galiza". Poñen
contribuir a criar as condicións
de manifesto como As Pontes
máis favmábeis para o desenvolperdeu xa 520 habitantes desde
vimento da zona, potenciando a
o último censo e como "sempre · sua estrutura industrial e millorando a sua calidade de vida.
estivemos na periféria de Galiza
Entre outros pontos o acordo ine do Estado". Para exemplificalo
retírense "ás comunicación tercl uia a mellará das infraestruceirom undistas que padece turas da zona, o fortalecemento mos", á negativa de facer un ferda preséncia económica de Endesa na Galiza, a realización de
rocarril desde ~ o Ferro!, que paprogramas· de investigación e degaría a UE, e á falta total de insen volvi mento e a promoción
fraestruturas, mesmo furtándolle
ao concello o canon eléctrico.
cultural. A vixéncia do acordo rematou h§li máis dun mes sen que
Pero o que máis os enrabexa é a
se cumprise nen un só ponto.•

A reordenación do sector eléctrico, ademáis de pór grandes capitais nas mans privadas (Endesa vai ser privatizada somentes
pagando o montante económico
de $ete exercícios) é básica para os grandes grupos de capital,
pero tamén para o desenvolvimento das distintas zonas. O
control das eléctricas non só vai
permitir adecuar dun ou doutro
xeito (m$.is se se liberalizan as
tarifas) o prezo da enerxia, programar os investimentos das
compañías e as realizacións de
obras de infraestrútura e de mellaras, senón que é fundamental
no desenvolvimento tecnolóxico
e na investigación. Non hai que
esquecer que xa en Europa son
as empresas eléctricas as que
están detrás das redes telefónicas e das distintas castes de cabos e comunicacións. Endesa xa
ten unha importante participación en Airtel, Cableuropa e
Antena 3, ao tempo que se converte no cuarto grupo productor
europeu e no se:x;to en distribución. A reordenación eléctrica
vai ter unha incidéncia directa
non só sobre o financiamento
autonómico, senón sobre o desenvolvimento global das distintas comunidades estatais, distri_buindo os papeles productivos.•

O governo central, governa
todo en que os amigos de Rato-Matutes- Aznar, son
xente cun capital próprio que, nun proceso privatizador
e co benefício da acumulación de poder que implica o
ser xestor, vanse atapar, por unha módica cantidade,
senda os donas de facto, pero tamén de iure, das
principais empresas do Estado.

Estase a xeneralizar unha afirmación errónea e
perigosa de ser asumida por os sectores sociais máis
·dinámicos, pero tamén polos máis desfavorecidos e
desprotexidos: o Governo central non governa. Nada
máis lonxe da realidade. O Governo Aznar governa xa
desde antes de tomar posesión como tal. Nada ten
que ver que parte do seu traballo fose o de correxir
erras das poucas decisión que plasmou no Boletín
Oficial do Estado, con que non teña unha definición
clara dos seus obxetivos esenciais e non actue
permanentemente sobre a sociedade para implantar o
modelo económico-social que ten deseñado.

O botín comezou a ser repartido entre os amigos, xa
antes de privatizalo. Villalonga en Telefónica, Francisco
González en Arxentária, Alfonso Cortina en Repsol,
Cesar A~ierta en Tabacalera. Por detrás está o poder
fin_anceiro nunha etapa de concentración donde o
Santander e o BBV se configuran como os dous grandes
poderes económicos no Estado español.
Particularmente Emílio Botín· (Santander) e$tá a receber
os beneficios de ser o primeiro apoio sólido co que
contou Aznar. Algo semellante está a acorrer nos meios
de comunicación, un campo aoque lle prestan especial
atención. Despois do seu apoio a Añtena 3 e á Cope,
esquecen a febre privatizadora anunciada para criar
unha nova empresa pública, a TV dixital, co magnate
mexicano Emílio Azcárraga de Televisa, pagando ao
mesmo tempo os favores ao Abe e a Ansón.

O Governo Aznar está actuando, sobre todo, como un
operador de intereses económjcos moi definidos. Non
se pode descalificar a sua acción política
simplificándoa cun clarificador de que "só governa
para os ricos", acusaciór::i que se lle pode facer a
calquer Governo conservador. Detrás de cada medida
posta en marcha polo Governo do PP ,hai un sector,
con nomes e apelidos, claramente beneficiado. Uns
intereses privados precisos que son favorecidos sen o
máis mínimo pudor, pero con ocultación sistemática
duns meios de comunicación cuxas empresas
matrices entran tamén no reparto.
Existe unha diferéneia sustancial da política popular a
respeito ·da política neoliberal posta en marcha polo
PSOE, máis alá da asunción por uns e outros do grado
de ditadura imposta polo mercado e a sua aceitación
.dos dictados de Maastricht. A' diferéncia
estriba
sobre
...
.
.
- .. 1
~
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•
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Hai alguns feítos máis que non deben de pasar
desapercibidos. Tanto f{odrigo Rato como Abe!
Matutes son ministros supermillonários. Que Eduardo
Serra é o home das multinacionais armamentísticas
(americanas, por suposto) e que Piqué representa os
intereses da burguesía catalana. Que os intereses do
_g_r~po .nucle.a_d,o ~ ~arón 9~ _S,an.ta~der, entra,

loxicamente, en contradición de intereses pontuais do
BBV, producíndose enfrontamentos, mesmo dentro do
Governo·, como está a ocurrir-cos nomeamentos de
Serra ou coas opas de Endesa.
A negociación da financiación autonómica con
Catalunyae con Euskadi acocha detrás outra desputa
máis forte e xeral, qUe é a que está a dar a burguesía
basca e catalana a respeto das privatizacións,
presionando para entrar coa máxima forza no reparto,
no que tradicionalmente estiveron presentes. Velaí
onde se está a xogar para os próximos anos a.grande
tarta económica estatal, con repercusión directa logo
no financiamento.
Ante esta situación, o Governo Fraga ou está mudo ou
emprega verbas que as levaba o vento. Falan de
Governo,Amigo esquecendo o dito.galego de qu_
e
"amiguiños sí, pero a vaca polo que vale". Máis non é
ese o problema, senón que este hai que situalo noutra
dimensión. Os intereses empresariais e finaceiros
galegas (inc uida Fenosa, e o Pastor) alíaronse
tradicionalmente cos españois optando,
conseguintemente, polo apoio aos partidos políticos
estatais. Atópanse agora con que os seus intereses
entran en confrontación cos españois pero eles non
teñen capacidade de presión, pois non cantan con peso
políti_co. Calé o peso dos parlamentários do PP elexidos
nas catro circunscripcións galegas? Nengún. Toda a
situación defínese cunha única palabra: colonización.•
ANOSA TE$RA
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Feito sen precedentes en todo oEstado
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O PP volve·impor o nome franquistcí~ en catro ruGS de Chcmtadq
- -

......

Catro ruas de Chantada voltarán a ter os nomes impostos
pola ditadura. O PP fixo valer a
sua maioria o Luns 4 de Novembro para recuperar os' -homes de General Franco, José
António, Alférez Provisional e o
franquista local Alférez Baanante. Despois de catro intentos a
oposición municipal conseguira
a modificación deste rueiro que
agora o PP impón de novo nun
feíto único en todo o Estado.
As discusións existentes por
Chantada desde o 4 de Novembro non son , como pudera parecer, sobre a conveniéncia ou non
de mudar o nome de catro ruas .
O debate céntrase nas razóns
do alcalde, Manuel Varela e o
concelleiro Serxio Vázquez lebra , para recuperar os nomes
franquistas. Explicacións hai pa- .
ra todos os gostos. H'ai quen
considera que "todo se debe á
sobérbia e a incultura", outros
afirman que é "ignoráncia é desprécio". Os que asumen esta liña
• explicativa pensan que o novo
alcalde e o seu tenente de alcalde, despois do pacto que sacou
da presidéncia da corporación
aos nacionalistas de Chantada
Nova (a primeira moción de censura nesta lexislatura), están envalentonados, despreciando a
opinión das outras forzas políticas. O próprio portavoz, Vázquez lebra resumiría dalgun xeito
esta postura no pleno: " hai que
respeitar o mandato da maioria".
Nun anterior pleno, como a oposición rexeitara os orzamentos,
por non pasar pola Comisión de
Economia, decidiran suprimir as
comisións. Dirian como Aznar
cando expulsou aos emigrantes
narcotizándoos: "tiñamos un problema e solucionámolo".
·
Os máis próximos ao PP conside-

H.

~..

,.

~
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· ran que "esta postura non estaba
discutida ·e que ao pleno só ia ir· a
carta da Asociación de Empresários". S~gundo esta liña.explicativa o alcalde,
qúe se coñece
popularmente como Manolito mi
cuerpo, na sua ·inexperiéncia chulesca, apresentaria in vocee a
proposta de recu·perar os nomes
das ruas. Os máis-bregados políticamente da zona non acreditan
nesta explicación e sosteñen que
"esta é unha política ditada polo
PP". Baséanse na férrea disciplina a que somete a dereita aos
· seus concelleiros e, aducen que,
ademáis, "por catro veces consecutivas o PP tiña votado contra a
retirada dos nomes franquistas,
polo que non se pode dicer que é
unha postura inmadura".

ªº

Traxectorias políticas
singulc:ares
En boa léxica, coñecendo a vida
privada dos dirixentes populares
chantadinos e a sua traxectória
política, pódese dicer que a de.,cisión .de recuperar os nomes
fascistas non se adapta moito
aos · seus perfis. Manuel Varela
militou en Esquerda Galega,
apresentándose á alcaldia por
esta formación. Seguidamente
pasou ao PNG-PG, formando
parte da sua direción. Máis tarde entrou no PP, da man de Xosé Regal, o cacique da comarca que perteñecera a b::rnda
máis galeguista da UCD. Vázquez lebra tamén estivo ligado
ao sector máis autóctono de
UCD, considerándose hoxe próximo a Vitorino Núñez.
. Hai que considerar tamén que
Chantada Nova só propoñia o
cámbio de catro ruas, permañecendo ainda outras oito que, en
boa lóxica, deberian tamén ter
mudado .no nonmeclator poi as

VIXANDE

Luces e sombras
do contrabando de drogas
A notícia do desartellame~to dunha rede de tráfego de cocaina e a captura da embarcación Anita con mil dez quilos desa substáncia proxectou máis sombras que luces nas tramas do contrabando de drogas. Mentres xuices e prensa destacaban a importáncia da aprensión e a releváncia dos capos detidos, várias incógnitas situaban unha interrogante sobre a importáncia da operación Santo. O xefe do clan, Xosé Satorum, o
. Can, apenas ten uns poucos negócios que non abondan para enceitar
unha operación de semellantes dimensións. A policia apunta a que
Santorum adquiriu o cargamento desenvolsando todo o seu valor en
metálico, pero tradicionalmente os riscos son compartidos ao cincuenta por cento por vendedor e comprador, de modo que, se o desembarco
é abortado, as cargas económicas recain sobre ambas partes. Do aparello económico nada se di, pero os bancos hai anos que evitan este tipo
de actividades pala mala prensa que conleva ser involucrado. Deste
modo, os intrumentos financeiros empregados cómpre buscalos através de despachos de intermediários e operadores que traballan con
institucións financeiras en paraisos fiscais. Pois ben, Xosé Santorum
no·n ten capacidade nen coñecimentos para aceder a esas fontes de financiamento, as cales son dominadas por grupos de maior peso. Por
esta razón, non cabe a afinnáción de que foi detida a banda de narcotraficantes. máis senlleira da Galiza. Se cadra, as investigacións da
xustiza no foron quen de chegar tan alto. Por outra banda, o feito de
que o volume de aprensións realizadas na Galiza só sexa do 7% do total
estatal desbota o vello tópico do país como cava de narcotraficantes.+

Sérxio Vázque:z:-Yebra, á esquerda, e Manuel Lorenzo, Alcalde de Chantada, artífices da reposición fascista.

suas reminiscéncias e por recuperar os nomes tradicionais polas
que son coñecidas. Os nomes
propostos polo grupo nacionalista
debian ser tamén asumíbeis. Avenida de Lugo e Lamas das Quendas (nomes tradicionais), Mariano
Cedrón (chamado tamén Medico
dos Pobres) e Alexándre Bóveda.
O portavoz de Chantada Nova,
Carlos Varela, mostrou tamén a
sua .disposición no pleno a consensuar outrós nomes se o PP
asi o cria oportuno. A resposta de
lebra foi que "é moi cómodo invi-·
tar ao consenso cando se está en
minoria". Por outra banda, os rexedores chantadinos non poden
escudarse na división cidadana
. pois en 1936 en Chantada gañou
o Frente Popular. As famílias falanxistas tradicionais consultadas
tamén. negaron que existisen presións neste sentido, poñendo de

manifesto como Chantada foi unha das zonas de menos represión
durante o franquismo.

cuperación do significado fascista
na vila. A Asociación de Empresários (en realidade comerciantes), fortemente dividida, con tres
persoas que se deron de baixa
Asi as cousas, o PP, parece ser
que coa total anuéncia da direcda directiva (incluida unha mili. ción, pois non emitiu ningun cotante do PP) e outra persoa que
non acude ás reunións, está formunicado en contra, amparouse
no posíbel perxuício económico - mada na práctica por Ramiro -de
que se produciria nos comercianSaco e Xermán Failde, aos que
tes das catro ruas que mudaran
non se lle coñecen tampouco veao nome democrático. Primeileidades políticas, pero tampouco
son consideradas persoas de
ramente non deu validez práctica
"moitas luces", tendo a rocamboao acordo plenário e non retirou
lesca construción dunha fábrica
as placas nen oficializou os novos nomes, sen que os nacionade vidro por suscripción popular
listas, cunha ampla base pero dicomo a idea máis destacada.
vididos, foran quen de impoñelo
na práctica nen de forzar a situaA Chantada caberalle a honra de
ción con presión popular. O PP
agachar ao último guerrilleiro gausaría agora unha carta da Asolego morto en combate, o Piloto,
ciación de Empresários, pronune agora a lousa de ser o primeiciándose en contra dos nomes
ro concello do Estado que recuperou os nomes franquistas.•
democráticos, para propiciar a re-

OPP rexeita .a proposta de todos os partidos esindicatos democráticos

O alcalde de·Valdeorras
négase a homenaxear ao seu antecesor fusilado
Xúlio Gurriarán Canalejas, alcalde popular de O Barco de Valdeorras, negouse a que o pleno
municipal aprobase a instaláción
dun monolito na vita, en lembranza do seu antecesor, Abdón
Blanco, fusilado en 1936, e doutros sesenta represaliados.

que lembrarán, non só a Abdón
Blanco, senón tamén ao seu teniente de alcalde, o comunista
Blanco Pascual, que foi féito desaparecer, ainda que algunhas
versións concretan que foi paseado (fusilado sen xuizo) na Ponte do· Bivei e logo tirado ao rio.

A zona de Valdeorras, xunto coa
de San Clódio en Quiroga, constitue un dos epicentros da represión levada a cabo polos sublevados hai agora sesenta anos.
Abdón Blanco pertencia a Izquierda Republicana, organización integrada na Frente Popular e foi fusilado o 1O de Novembro de 1936 no cuartel de San
Francisco de Ourense. Desde
hai alguns anos, unha rua da vila leva o seu nome. Unha c.omi. sión da que forman parte todos
os partidos da oposición, as tres
centrais sindicais e personalidades independentes, encarregouse. de organizar diversos actos

A comisión que organiza os actos co lema:
Le m branza
e memória.
Homenaxe
aos mártires
da liberdade.
1936-1996,
rendirá tributo de recoñec eme n to a
outros moiAbdon Blanco.
tos fusilados,
paseados,
desaparecidos e represaliados da bisbarra. Tendo en
conta os lugares que faltan por
investigar, as vítimas directas

poderian chegar ao cento.
O actual alcalde, membro do
partido conservador qÚe governa en coalición co PIE (Partido
de los Independientes de España), negouse á instalación do
monolito de homenaxe previsto.
Os actos desenvolveranse igualmente, pésie a todo, ainda que
o lugar escollido será a Aula de
Cultura da Caixa, en lugar. da
Casa da Cultura do concello, como inicialmente estaba previsto.
Haberá tamén actos na rua que
leva o nome do alcalde, coincidindo en dia e hora co sesenta
aniversário da morte de Abdón
Blanco: odia 10, ás 12 horas.
Por outra parte, dentro das xornadas do Outono fotográfico
que se organiza estes dias en
toda a província, terá fugar a
apertura no Barco dunha exposición da obra fotográfica de
Blanco Pascual.+
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Cossonay
quería
comprar
fábricas de
conservas
para
estafar
créditos á
contado
património
imobiliário

Reclaman melloras
na estrada da rasa cantábrica

5

Unha manifestación na praza da Mariña, en Burela, celebrada o Domingo tres de Novembro ás doce do meiodia,
serviu para reclamar a mellara da estrada costeira N642, que discorre ao longo da rasa cantábrica. O acto
respostou á convocatória da Plataforma pro Estrada da
Costa e contou coa participación de representantes políticos do BNG, EU e PSOE. A lentitude nas obras de reacondicionamento e -as próprias obras provocan numerosos atascos e dificuldan as :-elacións entre as vilas da
Mariña. A mellara das comunicacións nesta área é unha reclamación constante, a cotio adoita haber declaracións exixindo un funcionamento intensivo da liña dos Ferrocarris de
Via Estreita, FEVE, e contra o seú desartellamento. +

Continua a epidémia de meninxite
no Sul de Pontevedra

Aempresa negociou coa Xunta un plano de viabilidade para acompra de Massó

A firma Cossonay, que comprou
as conserveiras Carbal/o e Cur&era no 95,
era unha rede de estafadores
~

G. LUCA

Monetário de Luxemburgo, non
lle concedía a mínima confianza
aos candidatos confesos á compra de seis cohserveiras galegas.

A policía detivo baixo acusación de estafa aos catre sócios
principais da axéncia Cossonay lnvestments (lnvestimentos
Cossonay), que se fixera coa maioria de capital das conserveiras Carba/Jo. e Curbera a comezos de 1995. O Instituto Ga- A sociedade fora fundada o 15
lega de Promoción Económica (/Gf>.PE) anunciara en febreiro -de Decembro de 1992 polos ita- ·
lianas Mario Neyri, Giancarlo
de 1995 unha investigación sobre a solvéncia desta sociedaRamundi ·e Pasquale Eschian-.
de, que tiña o propósito de adquirir várias fábricas e constituir o primeiro grupo de conserva galego, pero negárase a done. Un seu portavoz. descreconfirmar os resultados do seu inquérito. A Brigada de Delitos . beu en Galiza que a axéncia formaba parte dun consórcio do
Económicos di que o estafado supera os 850 millóns de pesetas.
mesmo nome, con maioria sobre catro empresas de alimentaMiguel Olivart Salvo e Francisco
A estafa de Cossonay consistía
ción de Italia cunha facturación
Javier ~ayor Echevarria.
en adquirir empresas solventes
conxunta que cifraban en mais
e descapitalizalas despois para
de 700.000 millóns de pesetas.
Valedores de Cossonay presioo que se valian de empresas
naron desde Xaneiro a Marzo de
instru mentais e de títulos ao
1995 aos proprietário da conser- · Na Galiza, o trato f<5i adiante coa
portador de accións falsificadas
conserveira de Gómez Carballo,
veira Massó de Cangas para fada General Motors. A policía inque mantén pechada desde hai
te rve u 11 es accións falsas da ·cerse coa maioria do capital. bs
cinco anos a pranta de envasado
estafadores anunciaron en roda
transnacional norteamericana
de Chapela e opera desde a fábride prensa que estaban a negopor valor de 20 millóns de dólaca de Ameixide, na ria de Aldán.
ciar un plano de viabilidade de
res (2 .500 miil'ons de pesetas) .
Massó coa Xunta co fin de que a. Esta instalación pertencia hai
dous anos á conserveira Hijos de
compra da empresa, no caso· de
Valéndose deste aval e invocanJosé Curbera , antes que a marca
realizarse, non mermase a activido ao Banco Internacional de Ludade da fábrica de Cangas nen · e aS instalacions desta empresa
xemburgo coma principal acciopasasen á mans de Gómez Carameazase nengún posta de tranista, Cossonay adquiriu o conballo. Carbal/o e Curbera pleitean
ballo. Para poderen saquear a
trol das conserveiras Carbal/o e
nestes momentos _polo uso da
empresa desde dentro, os comCurbera e das empresas espamarca de conservas Curbera que
pradores procuraban tanto o aval
ñolas Conservas El Pilar, de Caa sociedade familiar deste nome
do Governo de Santiago como a
lahorra (A Rioxa), Granada Nova
asegura que non cedeu na tranconfianza dos traballadores.
e Manuel Barea, de Sevilla. A essacción da fábrica de Aldán.
tafa preparábase coa adquisición
As operacións da empresa panmaioritária de accións destas
A Xunta non só se negou a contasma de Luxemburgo· non eran
empresas contra a entrega de tífirmar as dúbidas de moitos emmáis ·que unha reproducción do
tulos da General Motors e coa
presários que recibiron ofertas
Timo do Nazareno a maior esconstitución dun consórcio no
de compra dos estafadores, secala e con bancos por médió. O
que participaba o proprietário da
non que confirmou que estaba
Timo do Nazareno consiste · na
firma estafada. A compra cor.icervenda de electrodomésticos á . "disposta a apoiar calquer iniciatábase sobre prazos de cinco
tiva empresarial solvente que
metade de prezo, a canta de
anos a traveso da asociación
contemple investir na conserveinon pagar proveedores ao abeicunha empresa instrumental.
ra Masso". Desoe o Governo auro dunha empresa comercial
tónomo matizaron que estaba en
constituida con falsedade.
Unha vez asegurado o control
contra da venda da ·totalidade
das empresas, Cossonay comedas empresas conserveiras aos
Trampa á vist_a
zaba un proceso de saqueo que
compradores de .Luxemburgo.
comezaba coa revocación dos
lnformacións publicadas nos nupoderes dos administradores
Mentres se producían estas declameras 657 e 662 de A NOSA TEdas empresas e o desvío das
racións da Xunta, os sócios miRRA daban contá de que o que
cantidades en metálico que pronoritário da conserveira El Pilar de
se apresentaba na Galiza coma
d uci an as vendas ao contado.
Calahorra adquirida por Cossonay
''fransnacional Cossonay" era só
Posteriormente acadaban crédifixeron público os resultados
un aparta9o de correos en Lutos con garantías hipotecárias e
dunha investigación que revelaba
xemburgo, no que se inscribía undesaparecían cos cartas.
que Cossonay lnvestments non tiha Societé Fiduciaire (sociedade
creditícia) e un número de teléfo- . ña relación nengunha co consórA policia detivo o dia 25 de Oucio Cossonay e coa firma Cortano. O feito de non terse submetitubro a José Carlos Serna Sán1/od á que decían pertencer. +
do ao riguroso control do Instituto
ctwz, José Sanches González,

Que a meninxite ten carácter endémico na Galiza é algo
que só ignoran as autoridades sanitárias porque o
recoñecimento da sua existéncia pon en entredito os servizos sanitárids e de saneamento no país. Paramaquilar
as estatísticas, o Servizo galega de Saude, SERGAS, emprega un veílo sistema inventado no franquismo, que
consiste en recoñecer só aqueles casos nos existe unha
análise do líquido encefalorraquídeo, é dicer, que é necesária unha punción lumbar que require unha intervención
quirúrxica. Oeste xeito os máis dos casos non son considerados como menin-xite. Mália este sistema, no Sul de
Pontevedra en duas semanas xa van rexistrados
oficialmente dezasete casos.+

Marcha sobre Compostela contra a.supertaxa
O vindeiro catro de Decembro terá lugar unha marcha sobre Compostela dos labregos en contra da supertaxa e polo direito a producir, que estará precedida dunha longa
campaña que xa prepara o sindicato Labrego Galega. Segundo o SLG, a Ministra de Agricultura, Loyola de Palacio
aínda non puxo encol da mesa as soJucións que demanda
_ o seétor lácteo galega para resolver o problema da supertaxa desta e da vindeira campaña. Esas solucións pasan, segundo a central sindical, pala renegociación das cotas de
p.rodución de leite e as necesárias· garantias para que as
empresas recollan e paguen todo o leite producido. Estas
mediqas son precisas para evitar que a fncertidume provoque unha reduci6n na produción, algo que seria do agrado
de füux~las pero que é·inaceitábel para o Gampo galega.+

· Paros masivos na Administración pública
contra a conxelación salarial
Os empregados da Administración central e da Xustiza
pararon unha hora ..-de doce a unha do mediodía- o Martes cinco en protesta pola conxelación salarial que quer
impor o Governo central a todos os traballadores das ad. ministracións públicas, incluidas comunidades
autónomas e corporacións locais. Segundo estimacións
sindicais e do Ministér~o de Jraballo, o paro afectou ao
76% dos funcionários en toc:ta Galiza. En Vigo, ademais,
uns cincocentos traballadore~ da función pública
manif~stáronse polo centro da cidade.
O Mércores seis, o paro de unha hora afectou ao 80% dos
traballadores de Correos, ensino e Administración local.+

· Os sindicatos universitários mobilízanse contra
da morosidade da Xunta
Os sindicatos universitários veñen de convocar de forma
conxunta unha manifestación que terá lugar o-próximo
Martes 12 de Novembro co fin de presionar ao _Governo
galega para que lle pague ás universidades os 9.000 millóns que lles adebeda e para que se aprobe no Parlamento un novo Plano de Financiamento que asegure a independéncia da institución.
Os recursos das universidades galegas dependen nun
80% dos orzamentos destinados pola Xunta no Plano de
Financiamento e o 20% restante procede das taxas e dos
servizos que presta a própria universidade. Segundo os
sindicatos universitários, a falta dun plano de financiamento cuns ingresos garantidos afecta a todo o alunado xa
que a universidade terá que cobrar máis polos servizos
que presta e serán os alunos quen paquen.
Por outra banda, os CAF aseguran que ainda que a Universidade de Santiago apoia ás suas mobilizacións non o fai de
forma explícita para non enemistarse ca Governo galega. "O
novo modelo de financiamento promove precisamente o
c.lientelismo das universidades que só asi se aseguran
uns orzame.ntos que garantan o seu funcionamento ". •
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OPtNIÓN

O DESAFIO
DA INMIGRACIÓN
XAN ARIAS

-
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Sen adentrarnos na intrincada análise de
escandalosas cifras e estatísticas, é suficiente considerar corno realidade incuestionábel a inxente multitude de homes e
- de mulleres, de nenos e de anciáns, persoas
concretas e irrepetíbeis, de seres humanos
en suma, que sofren o peso intolerábel e
inxusto da miséria.
Acto a prol da insubmisión.

A. PANARO

.O ANTIMILITARISMO NON
REMATA COA
PROFESIONALIZACIÓN
MIGUEL MARTINEZ

Este pasado verán déronse cita na UniverO PP imita en todo a política liberal e devastadora do PSOE (continuidade dos a}CUStes-,
sidade da Coruña numerosos militares, políticos e científicos do ramo. Para que sirve
do paro, do empresarialismo, da lei Corcuera
a Universidade? Dende logo, .Para pouco _. e do video policiaco), pero quere distinguirse
que teña que veT co benestar universal da . cunha nova imaxe do militar. Curiosamenxente, xa que vemos nos se us Cursos de
te, PSOE, IU e CIU apoian agora, no susVerán a empresas patrocinadoras absolutatancial, esta nova liña de profesionalización
mente destrutoras do contorno ecolóxico
e así o expresaron na Coruña. O que todos
(Penosa ) e, nesta ocasión, tamén vimos
os militares e o PP recoñecen agora públicaaos maiores destrutores profesionais de vimente, é que este novo paso está provocado
das humanas, os militares.
polo movemento de Obxeción de Conciéricia, en xeral, e pola ~nsubmisión, específicaDe que falaron? Sobre todo, dos "novos remente. lsto é o que irrita ao PSOE e, como
tos" e "prob le mas" qu e está a causar o
non, tamén aos militares: a claudicación, reanúncio guvemamental da profesionalizalativa, ante un movemento social pacifista,
ción do Exército. Non falaron nen do insolidário, valente e concienciador da inutilicremento do gasto militar, nen do pasado
dade e notividade dos. exércitos (obrigáfasc ista de moitos, nen da súa complicidatorios e ·voluntarfos). Entón, que vai pasar
de en xenocídios. internacionais, nen das
dende agora? Vai rematar o antimilitarismo?
fábricas de armas e a exportación. Concitáronse militares españois de alta graduaO máis probábel é que xa non sexa posíbel a
ción, un alto militar francés e outro alevolta atrás. A profesionalización vai tirar
mán, representantes
para diante se se incre- dos partidos políticos
mentan as presións ao
n a Comisión de De·Govemo. Aparté cliso,
fensa do Congreso (do
PP non ten nada o PP sustenta a súa duPP, do PSOE, de IU e
bidosa profesionaliza·. planificada a
de CIU) e investigación en dous pilares:
dores especialistas na
12 ) a integración miliprofesionalización: en tar
matéria. Aproveitaron
na OTAN (saltánpara amosar o ·seu ca- tempo, recursos humanos dose a la torera o aprobreo co PP eco anún~
bado n o Referéndum
" .
e econom1cos,
et.e "
cio da profesionáhzade 1986); 22 ) o increción. Bastou escoitar
mento do gasto militar
aos extranxeiros (en
visíbel até un 2% do
Alemana non pensan
PIB, desde o actual
profesionalizar e en
1,2% oficial (hai moiFráncia todo está cakulado burocraticatos máis gastos non declarados, como a exmente e xa en marcha para culminar a
portación de armas, a Garda Civil e as eleprofesionalización no ano 2000 con éxito)
vadas pensións dos militares). Non hai repara que os españois botasen fume.
tomo: abolición do Servício Militar Obrigátorio haberá, pero convertir ao exército en
A razón do seu descontento é que o PP
verdadeiramente profesional supón up. custo
non ten· nada planificada a profesionalizasocial demasiado grande. Desde agora, o anción: en tempo, recursos humanos e ecotimilitarismo cecáis non precise ·de tanto sanómicos, etc. O subsecretário de Defensa,
críficios persoais (como o ri$co de prisión),
Menéndez, e o representante na Comisión
pero si unha presión" social total para chegar
do Congreso, Fernández de la Mesa, amaa abolir definitivamente o exército, aumensaron estar perdidos, descoñecendo cuestando en primeiro lugar .o rexeitamento da
tións clave da profesionalización e, mesmo, ·prófesionalizáción que só supón un ha precáderon paus de cego anuncic;indo u,n servício
ria alternativa ao paro. Sobre as mulleres familitar voluntário de breve.. duración e sen
rán tamén unhas das presións máis fortes
remuneración. Unha barbaridade máis que
para acadar as súas cotas de reclutamento.
irritou aos militares e fixo rir a outros. Parece ser que en Fráncia xa principiaron a
Tanto o Xefe de Persoal do Director da
contratar aos 40.000 soldados que esperan
Garda Civil (Valdivieso ), Cosido, como
reclutar en 6 anos e pagándolles salários de
outros investigadores coñecidos nos me200.000 pts. En España preté!ldese reclutar
dios académicos -como Herero Brasas e
uns 140.000, pagando unhas 130.000 pts.
Olmeda- avogaron pola profesionalizaao mes e sen ter comezada nengunha camción con distintos matices e mesmo houbo
paña forte ( ¡ollo! irán prirneiro ás escalas e
algún (Olmeda) que gañou os aplausos do
institutos). Para colmo (e grande sorte dos
público asistente por defender aínda o Serantimilitaristas, se sabemos aproveitalo) a
vício Militar Obrigátorio. • •
povoación redutábel aquí é moito menor
que en Fráncia e o clima anti-mi li que
MIGUEL MARTINEZ é membro do Movimento
existe é case único no mundo.
de Obxeción de Conciéncia

'O

Tamén semella innegábel, e por iso aceitado está, que o feíto de
pertencer a unha determinada comuni·dade política, non impide ser membro da família h'~mana, cidadán da comunidade
mundial, da tan socorrida e tantas veces
reivindicada aldea
global.

Socio -económicas , pola acción d ep redadora do neoliberalism imperante e o
seu instinto protector da hexemo ni a
dos países ricos, alimentando problemáticas subxacentes ás débedas externas, á
destrucción de ecosistemas e á explota~
ción dos recursos naturais,, cuestións
que inciden día a día nas xa abismais
diferéncias de desenvolvemento entre o
Norte e o Sul, provocando a emigración
económica.
E política , c n actuacións que amo an
ao mundo imaxes de
criminalidade e de
horror, consecuéncia
sempr de guerra <leva tadora : a dúa
mundiai , o holocau to xude , Vielnam,
Golfo Pérsico e o
despiadado conflito
ultranacionalista e
étnico-relixioso , sen
deixar de lado a eufem í ricamente denominad a guerra de
baixa inten idade,
pero sempre brutai
para torturado , de aparee idos e para povoac ións ente iras
arra adas, que orixinan a estela tráxica
de de prazados, refuxiado e demandante
de asilo.

Non tén todo ser humano, pois, non só o
dereito á liberdade de
movimento e de residéncia dentro do espácio político do que é
cidadán, senón, e tamén, o de establecerse
noutras comunidades
políticas cando asi o
aconsellen intereses
lexítimos?
E, en definitiva, non é
dereito lexítimo do ser
humano emigrar alí
onde espere acadar a
mínima dignidade para si :e para os seus,
deixando atrás o recordo imbórrábel de
medos e incertidumes,
de caréncias e ·de persecucións, de violéncia e de morte?

Refuxiados do Zaire.

'D--uas razons
, enmarcan
a orixe das turbuléncias
migratórias:
as socio--económicas e
as políticas"

Só e o home e mulle re do ur, con
axuda da comunidade
internacional, con eguen explotar eles
memo o · eu neo
caladoiros, exportar a
úa riqueza e captar
investimento , p derá
o Norte t r l xitirnida<le para non admitilos masivam nte no
u territ ' rio.

E non é, polo tanto,
abriga da comunidade
receptora admitilo na medida q ue poida,
sen enganos, sen siléncios nen evasivas-, favorecendo o intento de quen pretende incorporar e a ela
como novo membro?

De non ser a i, testigo erá o mund no · ' culo XXI dunha emigración universal ·en
precedentes.•

Dúas razóns evidentes enmarcan a orixe
das turbuléncias migratórias:

XAN ARIA é xornalista,
membro da asociación E ·paña con ACNUR

Xosé Lois

.
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Aoposición ve a_fiscalización incompleta eogoverno di que non hai irregularidades, só i_
ncidéncias

O Consello de Contas apresenta
o informe do 92 con dous anos de retraso
· -0- PAULA CASTRO

O informe do Consello de
Contas correspondente ao
exercício económico de 1992
apresentouse para o seu deba te e votación o pasado
Martes 5 de Novembro. Os
grupos da oposición criticaron as irregularidades que
.contén, o tarde que se publica a avaliación do Consello e
a falta de control de numerosos organismos que reciben
subvencións e axudas da
Xunta de Galiza. Das propostas de resolución apresentadas polo BNG, o grupo popular non aprobou nengunha e das 24 apresentadas
polo PSOE só se aprobaron 11.
"Hoxe tiñamos que estar debatendo o informe do Consello do
exercício presupostário do ano
94 e rematará esta lexislatura
sen que se debata o informe do
primeiro _ano dela". Asi comezaba Xesus Vega, parlamentário do BNG, a sua comparecéncia diante do pleno do Parlamento o pasado 25 de Novembro, e con el coincidía o parlamentário socialista Ceferino Díaz, quen afirmaba que "ao governo parécelle máis importante discutir o que pensa facer de
cara ao futuro adiando o que
realmente fixo".
Tanto para o grupo socialista como para o BNG, estase incumprindo un dos princípios que rexen ao Consello de Contas, xa
que este organismo se limita ver
de que as cantas se axusten á
legalidade e non se compraba a
utllidade desas partidas . Ademais, os grupos da oposición criticaron a auséncia de informes
de fiscalización de determinados
organismos como o Instituto de
Vivencia e Solo e das cámaras

Para evitar discriminacións entre os que cursan un ou outro
modelo de ensino, o grupo socialista apresentou na sesión
plenária do pasado 6 de
Novembro unha proposición
non de lei solicitando o estabelecimento de mediqas para
igualar a escala numérica do
colectivo de aiunos que
acedan neste curso á universidade, proposta que foi aceitada polos demais grupos.+ ·

Xesus Vega, BNG, á esquerda, criticou o informe do Consello de Contas que preside Carlos Otero, Ó direita.

agrárias ou de comércio.
Xesus Vega afirmou que nen se
avaliaron as subvencións outorgadas palas Consellarias de lndústria e Pesca porque "seria un
escándalo poder comprobar as
subvencións irregulares", nen a
fiscalización da CTRVG , que ''tivo sete mil millóns de pesetas
de perdas , mentres que desde
ese organismo afírmase que só
foron 900 millóns". O parlamentário nacionalista critícou tamén
o uso excesivo que se fai desde

a administración do sistema de
contratación direita e lembrou
que eles levan tempo propoñendo que se substitua por un sistema de poxa. Para Ceferino Díaz,
o sistema de contratación direita
é unha prática habitual do gover:no que lle serve ademais, "para
xustificar gastos menores".
Xaime Pita, parlamentário do
grupo popular, defendeu ao governo e ao seu grupo argüíndo
que o Consello de Cantas é un
órgano que realiza unha fiscali-

zación exaustiva e afirmou que
"non existen irregularidades, si
existen in_cidéncias". Criticou
aos parlamentares socialistas
dicindo que só se poden calificar de escurantistas os atrancos do PSOE no Tribunal de
Cantas de Madrid para coñecer
os resultados da Expo e se dirixiu aos parlamentares nacionalistas a quen acusou de non ter
aceitado nengunha das modificacións ou transaccións que se
lles propuxeroA, "vostedes son a
minoria da minoria". +

OPP favorece ·a caza de elite e
o turismo de calidade como sectores -económicos·clave
A pesar das críticas e da rotunda oposición dos grupos socialista e do BNG, os Proxectos de
Lei de Caza e de Ordenación e
Promoción do Turismo fo ron ·
aprobados polos votos a favor
dos parlamentares populares .
Nos textos recóllese a tendéncia
á privatización dos cautos a favor dunha caza de elite que esquece os direitos dos tradicionais cazadores do país. Canto
ao Turismo, o PP o apresenta
como alternativa económica de
cara ao futuro sen estabelecer
· as directrices a seguir polo sector nen abordar unha definición

Os grupos parlamentários acordaron por unanimidade solicitar
que a Xunta requira do Governo central as modificacións necesárias que posibiliten a ·
homoxeneización das cualificacións dos distintos bacharelatos oficiais para que os alunas
poidan aceder á universidade
en igualdade de condicións_.
O aceso á universidade nas
faculdades con límite de prazas pode estar condicionada
por cuestión de décimas de ·
puntos, pero, ademais, segundo o bacharelato oficial onde
se curse o ensino médio, as
cualificacións que pode obter
o aluno vari?n entre 4 e 9 puntos no bacharelato tradicional
e 5 e 1O na ESO.

Aoposición solicitou adevolución íntegra dos Proxectos de Lei

-0- P.C.

Os alunos dos dis6ntos
bacharelatos terán
a mesma avaliaciól'.1

do que se consideran recursos
turísticos.
Coa aprobación do Proxecto de
Lei de Caza cos votos a favor
do Partido Popular apreséntase
un grande cámbio no tradicional
esquema d_e funcionamento dos
coutos e da caza no país. Por
unha banda, a lei só favorece o
incremento da caza maior.
Por outra banda, o articulado do
Proxecto de Lei observa a posibilidade de privatización dos direitos cinexé.ticos "que poden
pasar dos que teñen os direitos
reais a particulares ", asegura
Em.ílio López , engadindo que

"poderia ser anticonstitucional".
No proxecto,tampouco se pre-.
vé a adopción de medidas tendentes a integrar aos labregos
nos problemas derivados da
caza nen na conservacióa dos
recursos cinexéticos. Pala sua
banda, Fernando Rodríguez
Pérez, do PP defendeu o Proxecto de Lei con palabras de
Delibes e de Félix Rodríguez
de la Fuente e xustificou a tendéncia á privatización desvelando que no Proxecto séguese o modelo de países como
Polónia, Rumania ou Hungria,
nos que se promove a caza
"como Unha das principais ton-

tes de recursos". Rodríguez_
Pérez criticou tamén aos grupos da oposición por ter baseado as suas enmendas nas críticas tiradas pola Federación
Ecoloxista Galega e polo Coléxio de Biólogos.
Por último, mentres que Dositeo
Rodríguez, Conselleiro de Presidéncia, apresentaba o Proxecto
de Lei . de Ordenación e Promoción do Turismo como texto regulador dun "dos sectores económicos rnáis dinámicos e importantes para o noso futuro" ,
os grupos da oposición o defin ian como insuficiente , inútil ,
decepcionante ou limitante. +

O Parlamento adírese
á declaración
dos direitos lingüís6cos
Os grupos parlamentários
aprobaron por unanimidade a
proposición non de lei apresentada pala parlamentar do BNG ,
Pilar Garcia Negro poi? que se
sumou a cámara á Declaración
dos Direitos Lingüísticos.
Con esta declaración, o parlamento solicita da Xunta que
se comprometa a facer efectivo o proceso de normalización
lingüística en toda Galiza, dacordo co que xa recolle a
lexislación galega. Na sua defensa, Pilar Garcia Negro
sinalou que atende especialmente a aquelas línguas que
precisan .de forma urxente axilizar o seu proceso de normalización, ademais dun compromiso efectivo, do governo de
facer cumprir os direitos
lingüísticos xa recoñecidos. +

Ataque verbal
de Cortizo ao·conselleiro
de Economia
A discusión entorno á rebaixa
do imposto de sociedades, a
cesión de impostas esp~ciais e
o sistema de tributación acordado entre o governo central e
o governo basco provocou..os
·insultos de Miguel Cortizo, portavoz do grupo parlamentário
socialista
conselleiro de
economía, Xosá Antón Orza.
Vitorino Núñez solicitou de _
·cortizo unha desculpa e diante
da negativa deste acabou pechándolle o micro .•
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ENSIN2
comportamento debido ao SIDA. Por unha banda e menos
dañino fumar chinos (pitos de ·
heroína) que inxec tarse. A xe,
ringa sempre asusta e agora,
coa moda d0s chinos, banalizase
moito o consumo e compárano
ao dos porros. Fumar heroina
non ten nada que ver con
fumar un porro. Temo que ha,
berá problemas por esa razón
nos anos a vir". t

Curr~s di que oproceso émodélico eaoposición caótico

Fortes criticas á normalidacle
na adscrición de profesorado da ESO
-0-

P.C.

O Conselleiro de Educación,
Celso Currás, definiu o proceso de adscrición do profesorado como modélico, coordenado e, en nengun ca,so improvisado. Pola contra, os grupos
da oposición definiron o mesmo proceso como precipitado,
caótico, pouco planificado e
ateigado de informacións contra dictó r i as procedentes da
própria Consellaria. Entre
menfres, no ensino público
81 O mestres q ue_daron se·n
praza, 1409 prazas non se cubri ron pero o ensino privado
recibiu 16.768 millóns ·en conceito de subvención e comezou
O CUrSO COn total normalidade.
Celso Currás compareceu diante
do Parlamento para explicar o
proceso de adscripción do pro.fesorado a petición do grupo socialista. O Conselleiro afirmou que
este proceso se "desenvolveu
con resultados que podemos
considerar satisfq.ctórios". Curr-ás
explicou que a redistribución do
profesorado fíxose atendendo" a
critérios de especialidade de cada mestre, antigüidade e ano no
que realizaron a oposición. Ademais, indicou que as normas para a adscripción foron adoptadas
polos mem,bros da Consellaria
xunto coa Mesa Sectorial de
Educación, na que teñen representación todas as centrais sindicais. No caso dos institutos nos
que se imparte o ~nsino Secundário Obrigatório, ESO, o conselleiío matizou que só se efectuaron translados no suposto de
que non houbera profesores dabondo no centro e que no resto
ncorporación dos
dos casos "a i_

Droga pura

A oposición porlamentar definiu a início da 11150 1:omo caótíco.

mestres aos postas de traballo fíxose en función da adscripción
de caracter funcional co fin de
evitar a itineráncia dos mesmos",

A IGL'ESIAS

adscripción do profesor~do que
se fixo pública no mes de Xullo
"non ten aplicación neste curso
e p9de non ter aplicación até o
ano 2000 ou nunca". Tello referiuse tamén á falta de dotación
dos centros que ainda non teñen
aulas para práticas e tecnoloxia.

Pola contra, os.grupos da oposición amasaron as suas discrepáncias diante das declaracións
do conselleiro. O socialista Xosé
Di ante destas . críticas, Celso
Ventoso Mariño indicou que "só
Currás lembrou que s-e del3ia
o 35% dos alunas da ESO están
considerar como normal un proescolarizados en institutos me·nceso de adscripción onde "dos
tres ,que no territórió MEC estano o 60% e a prática totalidade
9.900 mestres adscritos só
en comunidades como" Euskadi . apres-eptaron reclamación 200, .
ou Catalunya". Ventoso Mariño ·é dicer-;' menos do 2%", e que o
problema das aulas para prátisinalou tamén que non está
cas estaría solventado pala diconvocada a oferta públ1ca que
minución de nenas, nuns casos
garanta a ünidade de etapa e
porque a natalidade baixa e
lembrou que "estamos diante
neutros porque os nenas de sédunha ESO de duas velocidatimo e oitavo van antes para o
des, o 30% dos alunas das cidades de primeira e o 70% dos do · instituto. "O descenso de nenas
nos centros débese a que se
rural de seg_
unda".
van para o ensino privado, para
O nacionalista Henrique Tello si- . o que aumentaron os presupostos", sentenciou Tello. +
nalou ademais que a suposta

Da·historia
do cine ·en Pontevedra 1897 º- 1936
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O presidente do Gover!1o es,
César Pereiro, director do Cen, pañol di nunha entreví ta que
publica o semanário EXPRESSO
tro Asistencial de Drogo,
que a relación entre P rrugal
dependéncias de A Coruña di
e España non deben ter
nunha entrevista que publica a
revista REKAS , que a pureza da referéncia ideolóxica . "O que
interes a é que o pre idente do
heroina é moi aira nesca cicla,
Gov rno d Espanha e o
de. "Unha das nosas
primeiro,mini tr d Portugal
aportación fo¡ ver que a droga
estejam próxim . I o é o que
ten unha pureza moi boa, das
caracteriza as nac;oe e os
máis alta de España. De bre,
govcmo sério . A ideología
dose morre m i pouca xente.
nao conta, tanto mai que
Morre sobre todo por unha di,
sociali mo é urna doenc;a que
minución da toleráncia. Coine cura: como tempo". Os en,
cid indo cunha saida da cadea
trevi tadore inquiren e o ca,
onde se consumen menos dropitalismo é tamén unha doen,
gas, na rua métense a mesma
za. ''Nao -sinala xefe do execu,
cantidade que inxectaban ou
tivo español,, o capitalismo é
inalaban denantes e non a atu,
um si tema. Ne te moment
ran. O mesmo pasa despois de
há um sistema que triunfa en
estaren á tratamento, con abs,
todo o lado e é ne e istema
tinéncia, durante unha boa
que temo que no in erir e
tempada. Ao volveren consu,
nao querernos partir a aventu,
mir renganchan coas doses an,
ra. Quando caiu o muro de
teriores e o corpo·non lles da
Berlim comec;ou urna nova fa,
para aguantala". O doutor Pe,
se da história com um único
reiro salienta a impoit:áncia do
sistema político. As referencias
entorno social como porta de
ideolóxicas acabaram. Nunca
aceso á toxicomanía. "Persoas
fui partidário de que a ideoh
qué non estudan, que n on te,
gia se meta nas relac;oes entre
ñen traballo e que viven nun
os Estados. Esta atitude tanto é
ambiente social deteriorado,
poden adquirir habilidades para válida para as relac;oe entre
Portugal e Espanha como para
estaren nun mundo marxinal,
Espanha e Franc;a ou qualquer
non normalizado. Iso pasa en
outro país". Na mesma publi,
ocasións polo consumo de dro,
cación, Virgílio de Azevedo
gas, por exemplo. Son persoas
defende unha estratéxia sepa,
que teñen habilidades e recur,
rada de Portugal para a Unión
sos para se desenvolver ben en
Económica e Monetária
determinados meios nos que as
(UEM). "A qu s.:ao é polémi,
drogas están presentes; pero
ca porque a duas e nornias
non o son noutro tipo de am,
ibéricas e tao cada vez mai inbientes. Nacendo na Penamoa,
tegradas num bl e regi nal.
haiche ben mais posibilidade
A im, P rtugal é n te
de rematar sendo adicto que
momento o principal d tin
nacendo en Xan Flórez. Supodos inve timento da Espanha.
ño que todo o mundo está da,
A ere cente integrac;ao ibéri a
cardo niso e que o mesmo pasa
é um pr ces o b tant fav rá,
nacendo en Labañou ou nos
vela desenv lvimento da
Cantóns". O entrevistado
nossa escon mia. Para muitos
refírese ao cámbio actual no
xeito de consumo: "Agora mes, portugueses e em particular
paa rnuitos empresários, e ta
mo, menos da metade dos pa,
integrac;ao tem significado
cientes inxéctanse; penso que
_ mais urna invasao". +
foi unha modificación dos
. RUI OCHÓA / ExrRESSO

Xosé Enrique Acuña

A50SATBBllA

Aznar
contra as ideas

O Cine en Galiza
xqsé-Nogueira
Carlos Velo: cine e exilio
Miguel Anxo Fernández
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timento de falla de in_tegración
na terra que dificulta a sua integración nun sindicato. Os de
Celeiro din: "Queremos sindicatos nasos". Cando a República,
o sindicato do mar da CNT era
autónomo. A sensación de estar afastados dos outros sectores segue existindo hoxe.
Na pesca de altura a presión
dos rendementos decrecentes
pode máis que a tóxica conservacionista.

ANxo IGLESIAS

Dionisio Pereira
'Os prime iros que exixen medidas de regulamento dos caladoi~os son os traballadores do sector'
~

G. LUCA

A PARTIR DO 76 COMEZA UNHA LIQUIDACIÓN DO MUNDO PESQUEIRO QUE CONDENA TANTO O TRABALLO COMO A CULTURA
DO MAR. DIONÍSIO PERÉIRA, ECONOMISTA E PRESIDENTE DA FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA MARÍTIMA RESUMIU NO I
ENCONTRO DE O MAR NA HISTÓRIA CELEBRADO EN CANGAS A SITUACIÓN ACTUAL DA CULTURA E A INDÚSTRIA MARÍTIMA.

Hai barcos e aveños da mar
que están ao mesmo tempo
vivos e nos museos

Barco vivo sempre e mellar
que barco morto e vémolo ben
na dorna e na gamela, que vi ven precisamente por teren
uso. Mentres pesquen é doado
atoparlles repostas e acesorios
e carpinteiros que saiban facelas e reparalas. Cando os barcos marren hai que refacer
desde os planos até as pezas
e comezar outra vez desde cero. Ternos que mirarnos no espello nórdico. En Suécia, Dinamarca ou Gran Bretaña van
quedando embarcacións obsoletas para actividades produtivas, pero atópanlle outros usos
distintos obviamente: didácticos , museisticos, etc. Aqui non
pasa porque non ternos esa
conciencia. O noso pequeno
grao desde a Federación Galega pala Cultura Marítima é
fomentala. Pero non é so falta
de conciencia e de diñeiro.
Queremos que cambie a lexislación comunitária que abriga
a queimar ou esnaquizar ás
embarcacions da Lista Terceira
para •construir outras novas.
Non e de recibo ·que embarcacións con import~ncia etnográ-

fica estean a liquidarse . Con
bascas e catalans fixemos por
que se derogase o decreto de
desguace e conseguimos que
ministerio de Cultura negócie
coa Direccion Xeral da Mariña
'Mercante para que estas embarcacións se conserven non
sementes en terra, museus,
xardins ou mesmo a flote, que
é ao mais que chegan, senon
ara navegarmos con elas.
Como ve a proposta recente
de converter a flota de baixura en indústria turística?

é que hai unha estructura que
ten que seguir e para iso os
nasos _caladoiros teñen que
ser os -mellor coidados e poder
auto-regulárense sen problema nengún . Hoxe hai unha
presión de certa progresia por
facer de$aparecer as actividades de beiramar porque as
consideran contaminantes_e
teas. Pero onc;Je pode e·star
mellor unha carpinteiria de ribeira ca na praia? Hai quen
. quer colocar razóns ecolóxicas
ppr riba dos usos tradicionais
e da cultura marítima. A carpinteiria de ribeira é coma un
museu aberto: un · atesoura- mento de saberes .que pode
ser aproveitado por todos_.

Hai quen pensa que a indústria
de beiramar poderia salvarse
facendo nós. A UE ten vários
programas para converter aos
Que-pode facerse para acadar
mariñeiros que quedan en paesa auto-regulación dos calaro pola crise das pesqueiras
doiros?
de baixura facendo nós , macramé e traballos con cabos.
O primeiro que hai que deUn alto cargo da consellaria de
fender son os critérios e as opiPesca consideraba que era·.un
nións da xente do mar. Hoxe
bon programa. O que si pode
vese que os primeiros que exifacerse e-diversificala nunha
xen medidas de ·regulamento
flota de vela e outra de pesca
dos caladoir-os son os traballae reconvertela para outras acdores do sector. A flota d6 certividades. Asi pode manterse o
mundo da · carpinteria de bai- . co, por exemplo, foi a primeira
· xura , dos veleiros, do cultivo -que puxo sobre a mesa a necesidade de limitar as capturas
especializado de certas madeipero -agora a ConsellaFia de
ras no monte etc. Pero a clave

Pesca di que non ten cartas para pagar aos que intentan autoregulárense. A diário demonstrase que é o mariñeir:o o que
mellor sabe ·coidar os caladoiros, mália padecer esa imaxe
de depredadores.
O sindicalismo tiña un papel
que cumprir nese equilibrio
interior do sector

Hoxe os de Burela presionan
por manter a tradición artesanal na costeira do bonito contra
a volanta dos bretóns; tamén
estes defenderan o ofício tradi.. cional antes de se pasar á volanta. Pódense facer esta clase
comparacións en todas as artes, mais o importante é defender as previsións de sobrepesca e as medidas de autoregulación porque, por ese camiño, ·as dificuldades actuais
terian un paliativo. Hai unha lóxica da pesca industrial na que
poden entrar critérios conservacionistas, como é o caso do
fletán que se pode defender de
xeito non depredador. Pero esta defensa debe f acerse desde
as condicións de tr9ballo a bordo porque a sobre-pesca pode
limitarse desde un sector consciente e ben estructurado. Certamente, na baixura é mais doado conseguilo. Oitenta barcos
da vieira puxéranse dacordo en
pe_scar de 9 da mañá 1 da tarde. Dous barcos romperon este
convénio e pescaron até a noite. _O resto da flota aillol.lnos
completamente, co que non
volveron pescar.
Pero o aumento da eficiéncia
da . pesca acaba cos ·caladoiros ·en todo o mundo.

Ese debate dáse desde a xábega e pasou despois ao cerco, á xareta, ao arrastre na plataforma e á ardora en relación
co caldeo. Pero arredor deste
debate erguemos a pesca, a
única industria estructurada
que ten o pais, cunha história
que non podemo~ negar. A
pregunta é se hai que botala
abaixo ou re.gulala e estructurala. Ternos que buscar a solución aos problemas do sector,
se cadra talando en alto deles .
En todo o mundo exténdese a
opinión de que os caladoiros
non dan ~ara máis, pero o Canadá, por exemplo, utiliza agora critérios conservacionistas ·
cando o trasfondo dos seus argumentos é o aumento do mercado poténcial _de peixe que é
moi gorentoso , sobre todo cando xa controlas os sistemas de
- comercialización.

A pregunta que todos nos taceOnde está a saida?
mos é por que non se desenvolveu mais. A clave está no
Non- hai unha única solución .
interesante xérmolo de sindicaTodas teñen a sua pequena
lismo que agomara nos anos
parcela de actuación e haberia
70 . A pesqueira de Terranova
qi.Je intentar avanzar en todas
tiña un convénio desde o 66 ao
elas. A acuicultura na·n vai a
68 as reivindicacións eran moi
absorber _o 20 por cento dos
claras e a patronal advertia un
marirñeiros en paro; iso é e·ncambio evidente de actitude.
ganar. Pero non por iso debeHai folgas moi duras no 66 e 67
mos deixar de incrementar a
e despois da derrota comezan
producción 'das cetáreas. A UE
as 'listas negras en- Celeiro, MuqlJer que cambiemos a capácixia e outros partos, e ainda sedade estractiva pola transforguen. Despois de perdida a folmación de produtos pesqueiga a actitude dos armadores é
ros. De certo tem·as que xogar
de terra queima~a. Hai que adno campo da transformación
vertir que co agomo do s:ndicapero os mariñeiros e patron son
lismo comeza a creba do sisteun capital aoque non podemos
ma pesqueiro indiscriminado.
renunciar. Non se recambia un
Pero o mariñeiro advirte que a
modelo por outro. Poida que
sua presión pode acabar co
haxa que reducir a capacidade
barco , que sente como algo
extractiva pero ternos que .pro-próprie:- Amais diso , -t~ A un-se A - curar que non se perpa. +
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OAlcalde, aXunta e REDES_Aprocúran un compromiso cos viciños

Propoñen rematar o trazado de alta tensión
polo centro de Merza e refacelo en.catro anos
*

\

G.M. I MERZA

Levar adiante o trazado de alta
tensión que atravesa a Merza
ao prezo que sexa, e rectificar
dentro de catro anos: esta é a
última proposta do alcalde, a
Xunta e REDESA. Non se comprende que interese pode xustificar que se force agora unha
solución mais cara, con per~ go
. e molestias para os vi.ciños.

A ética

do tangaraño

Sen dúbida ten que haber un incentivo fortísimo pola variante
da linea de alta tensión de,
400.000 voltios (Mesón do Vento-Undoso) ao seu paso por
Mer-za (Vila de Gruces) para
que os promotores defendan a
conclusión da obra e ,ao cabo,
o comezo dunha segunda obra.
O Alcalde dirixeuse ao presidente da Asociación de viciños
de Merza para propoñerlle o
compromiso próprio, da Xunta e
máis de REDESA de retirar o
tendido eléctrico de Merza nun
prazo máximo de catre anos no
·caso de os viciños desistiren da.
súa actitud e de oposición ás .
obras. Neste compromiso está
implícita unha nova variante que
por suposto non foi aceptada
polos que serían afectados.
A pregunta é por que dentro de
catro anos se pode desfacer o
entorto e non agora, antes de
que estea feito? No entanto a
empresa REDESA quer negociar cós veciños aos que lle foron expropiadas as fir]cas, dacordo co clasico esquema de
cambiar o proceso forzoso por
un contrato privado de venda.
Un feixe de contratos obviarian
as protestas e permitirian rematar a obra na que os promotores parecen ter un vital compromiso.
Lonxe de informar, as empresas
e representaéións interesadas
no trazado empregan o acorde
privado e explicacións dispares
para procurar que qs veciños
cedan. Na prensa local citaron
pintadas inexistentes contra os
· veciños de Sulago (lugar da Paroquia de Merza), que _en todo
caso tiveron o efecto de canse-

D

omingo Bello Janeiro é o director da Escola Gal ga da Ad,
ministración Pública. Dende seu po to e de poi de pa e,
ar e por médio mundo en clase turista, fixo un chamamen,
to á conciéncia moral dos funcionários para que aceitasen, como
un compromiso co resto dos cidadáns, a conxelación alarial e a
moléstias derivadas da política de axuste presupostário formulada
por un governo que rende culto vicioso á privatización do ervi,
zos públicos.

• Torretas de Redesa·
• Casas de Merza
- guir que aquiles se enfrontasen
co resto do lugar. ·

Denúncias e castigos
Chegan denuncias con multas
de ata un millón de pesetas a algúns veciños por alterar a orde
pública e por incitar á violencia,
dirixidas principalmente a veciños que tiñan os seus tractores
en fincas privadas, sen expropiar nen vender, que non tiñan
nada que ver coa líña, porque o
parecer entorpeceron o desenrolo das obras. O viciños interprétano coma unha forma mais
de meterlles medo.p¡:i.ra que deixen rematar as obras en paz.
A Garda Civil extrema a vixiáncia da obrigatoriedade do cinto
de seguridade no concello, en
coincidéncia, cando menos chocante, coas primeiras protestas
contra as obras. O dia 4 de Novembro presentouse n8: Canse-

tE±tB

Área recreativa A carixa
f1II] Zona Protexida Pumariño
lleria de medio Ambente unha
denuncia por posible delito ecolóxico; seguindo as denuncias
postas polos veciños o seu curso legal no Xulgado de Lalin.
Manténse o encerro no concello
por parte veciñal, que escomenzou o pasado dia 7 de Outubro.

Atrás quedaron os temp'os en
que a xente chegaba a Merza
·preguntando por onde se iba ás
cataratas do Toxa, ou o mosteiro de Carboeiro, ou a praia fluvial da Carixa, ou por onde escomenzaba a ruta de sendeirism o de Merza. Desde hai uns
dias, a xente chega á vila, e como desde calquer punto polo
que se achegue un ata Merza
se ven as torretas da línea de
alta tensión, preguntan por onde
se vai ata elas. O mellar as torres de 70 metros con ·400.000
vóltios no meio das casas convértenos nun parque hidroeléctrico de interese turístico.•

O médio para adestrar e reconverter aos traballadores da administra,
ción son os cursos de formación impartidos na sede de EGAP. Utili,
zados de igual xeito que o famoso pelouro de San Benito de Coba de
Lobo, preto de Ourense, para curar o raquitismo. Os nenos tolleito ,
entran enfermos por un burato da pena e saen sanos polo outro lado.
Segundo o ceremonial, descrito por Curros Enríquez, é obrigado reci,
tar un conxuro; Ten conta, santiño, do meu tangaraño: doente cho
deixo devólvemo sano.
Domingos Bello encárgase de abrir todo os cur os coa invoca,
ción ao espíritu abnegado e á obediéncia ervil que debe pre idir
a relación do funcionariado co altos cargos correspondente ; ten
conta santiño dos meus funcionario , re pondón cho traig , de,
vólvemos caladiños e ben amaestrados .
O resultado nun e outro procedemento ten <J me mo índice de
reabilitacións exito as. Dos miragre do San Benitiñ dan fé o
rodíxio · con,
nós das xestas que rodean a Coba do Lobo.
queridos nas pasantía in titucionais, abonda con vi itar a cafct ,
ria de San Caetano para decatar e do baixo grau de conversos
que seguen as proclamas de boa conducta e traballo a obra feíta
emanadas dende a aula ubicada en Fontiña .
Agora que as vocación gratuita e de intere da p n p r unha
etapa de falla de recursos humanos, paree prudente ap iar a pcti,
ción do director da EGAP. M itos do que e tán a erviz d ) p ,
vo, deberian someterse ao rito do tangaraño e sair e pido d · luga,
res nos que se fo ron inctustando con vocaci 'n d perpetuidad e
·
parasitismo social.
Como dixo o poeta; troca en homes de ben este mónstro ... ! +
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C~MARCAS

Os sodalistas fomentaron en Maceda unha prática popular~ue se xeraliza
\

.

Despois de Redondela a moción en Castro Caldelas
dá ao PP unha alcaldia .do PSOE
Unha nova moción de censura,
a quinta no que levamos de act ua I mandado das corporacións municipais renovadas en
Maio de 1995, vai dar ao PP outra alcaldía grazas ao apoio
dun tránsfuga, que neste caso
ia na lista do PSOE. Castro Caldelas deixará de ter alcade socialista, Eládio Osório, e pasará a ter un rexedor do PP , ·
Baldonedo Enríguez, por mor
do voto do concelleiro Francisco Rodríguez, eleito nas filas
do PSOE. Con toda probabilidade a moción será tratada nun
pleno a celebrar o vindeiro 19
de Novembro ás oito da tarde.
Os socialistas é a segunda vez
que sinten en carne própria as
mocións de censura das que foron detonante. Precisamente foi
o "PSOE quen permitiu que comezasen as mocións, cando o
BNG perdeu as alcaldías de Maceda e Vilariño de Canso coa
pasividade social ista, que non
sancionou aos tránsfugas que
facili taron os cámbios nesas
duas localidades.
Un detalle importante da moción

é que o número un da lista do
PP, Rafael Rodríguez González,
non figura na moción como candidato á alcaldia, senón que o
seu pesto será ocupado polo
número dous da lista eleitoral.
Este feito demorou a apresentación da moción de censura, xa
que para facela é preciso a asinatu ra do primeiro da lista do
partido que apresenta ao candi dato, e, segundo os socialistas,
Rafael Rodríguez González non
quería asinar porque non via lexiti m id ad e ao cámbio . Rodrí -

afirmara que a sua atitude debíase ao seu desexo de ter máis
independéncia do grupo de gove rn o, pero negou participar
nunha operaciqn para desbancar a Eládio Osório. O tempo
desdiciu a Rodríguez.
O PP asegurou que estaba
agardando "ao primeiro fallo do
alcalde socialista" para formalizar a petición de moción de censura. O falló chegou cando Osório decidiu proseguir unha investigación sobre unhas presuntas
irreg_ularidades do tránsfuga
Francisco Rodríguez na adquisición dunhas tenreiras. Nese momento· a moción de censura cobrou forza.
Eltldio Osório reseña que do
pacto entre o Pp e Francisco
Aspecto dó Castro en Castro Caldelas. Abaixo, Eládio Osório, alcalde adual que será
Rodríguez xa hai resultados. As
censurado o 19 de Novembro.
·
obras de saneaníento que xa
estaban a ser realizadas en Paguez nega esta versión e aseabandonaba o grupo socialista. e
radela foron transladadas, gra·
pasaba ao misto.
gura que a sua decisión débese
zas aos votos de PP, a Pedroa razóns laborais , xa que non
zos, lugar de orixe de Francisco
quer abando"A min xa me avisaran de que
Rodríguez. "Hai que ter en canFrancisco Rodríguez non era de
nar a medicifiar,.. pero estivera na anterior_ ta que as obras en Pedrezos taña. "Ninguén
ran aprobadas por unanimidade
me pon unha
corporación sen. dar problemas,
e estaban previstas para 1998",
pistola no peiclaro que daquela os do PSOE
di Osório.
to", afirma.
eramos sete de once concelleiros": Eládio Osório recoñecia a .
Para o alcalde, a razón para a .
Ouro aspecto
falta de ceo do seu partido na
moción é a "intención do PP de
relevante foi
confección das listas.- Neste
facerse co maior número de alque o secretámandado da corporación o
caldías posíbeis, parece que os
r i o xeral do
PSOE tiña seis concelleiros,
presidentes das Deputacións tePartido Popufrente a cinco do PP, de modo
ñen unha competición entre eles
lar de Galiza, Xosé Guiña, afirque o cámbio de grupo de Ropara ir cada mes a Compostela
dríguez deixou en minoría aos
mou non ter sido informado da
a ver quen conqueriu máis consocialistas.
apresentación da moción . En tocellos. Despois éstá Fraga: o
do caso , habia meses que se
que non aprendemos de pequeA moción estaba prevista
especulaba con esa posibilidanos non o asimilamos lego e de
de, desque o 27 de Xuño Francando en vez traizoanos o subA raíz de marchar do grupo socisco Rodríguez anunciara surconciente". +
cialista, Francisco Rodríguez
presi vam ent~ no pleno que

Os viciños, que gañaron dous xuízos, levan seis anos loitando

OSupremo analisa o recurso da lgrexa
contra a titularidade comurial da Carballeira de San Xusto
Cincuenta e cinco viciños de
San Xurxo de Sacos, onde está
a Carballeira de San Xusto ,
transladáronse a Madrid o Luns
catro deste mes para concentrarse dian1e do Tribunal Supremo mentres a sua Sala Primeira, do Civil, estudaba o recurso
de casación apresentado polo
Arcebispado de Compostela
contra sendos fallos do Tribunal
de Pontevedra e da Audiéncia
de Pon1evedra denegando o direito de rexistro da Carballeira
como propriedade da lgrexa.
Un repres@ntante viciñal indicou
que o fallo poderia ser público nun
prazo de entre sete e quince dia's
e asegurou que confían "en que a
Xustiza sega a facer xustiza" e falle novamente a prol· dos viciijos.

renzo González, por orde supecreta da inscrip~ión sen exposirior, rexistrou en Pontecaldelas a
ción pública para gañar tempo e
nome do Arcebispado de Comconquerir que , pasados dous
anos, _os terFeos- non puderan
postela a Carballeira de San
Xusto e máis o Monte de Uxó,
ser reclamados.
coas correspondentes capelas
ali emprezadas. Os viciños reco- · Na Carballeira todos os cinco e
seis de Agosto celébrase unha
rreron a inscripción porque era
Ademais da presenza dos gairomaxe que , desde hai seis
unha propriedade comunal e a
teiros e de ir os ataviados con
lgrexa basou a sua argumentaanos, non ten actos relixiosos.
·camisetas, gorras, pegatinas e
Mália isto e a pesar do enfrentación en que o artigo 206 da Lei
escapapelas , os viciños portamento co arcebispado, os viciños
Hipotecária de 1946 faculta á
ban unha pancarta alusiva á loiinsisten que a sua reivindicación
lgrexa para proceder a inscriber
ta que man1eñen coa lgrexa
non vai contra ~ lgrexa católica.
unha propriedade aludindo a undesde hai seis anos.
ha prescripción imemorial, é diEn San Xurxo de Sacos reOs asistentes ao· acto destaca- . cer, sen aportar documento algun. Tanto o Xulgado de PontecalCan que o artigo da Lei Hiporon o feito de producirse unha
cedra como a Audiéncia de Pontecári a aludido pala lgrexa é
grande de participación mália
contrário á Constituición por vultevedra -tras un recurso da lgreser un Luns, a máis de seiscenxa- anularon a inscripción dando
nerar o direito á igualdade e portos quilómetros, non ser un acto
a razón aos viciños e cargando
que o Estado é aconfensional.
públlco e vir dun concello de só
as costas á lgrexa. Esta instituAdemais, está demonstrado o
setecentos habitantes.
carácter público da carballeira
ción recorreu ante o Supremo.
porque xa o menciona Otero PeO conflito pela Carballeira de
drayo na sua História de Galiza
O crego de San Xurxo a.proveiSan Xus1o comezou o seis de
tou que a Lei Hipotecária, de cae porque en 1979 foi devolta poXuño de 1990, cando o crego de
rácter franquista, garantía o selo concello aos viciños . +
San Xurxo de Sacos, Xosé Logaitas Faiscas , do Salnés, os viciños mantivéronse duas horas
concentrados fora da sede do
Supremo entregando pasquins e
pegatinas a viandantes e xornalistas presentes.

1

Unha das partes, a lgrexa, non
queria fose pública a vista de
votación e fallo. Por esa razón,
e acompañados polo grupo de

N~va

manifestación
contra o encoro do Umia
A Coordenadora Anti Encaro ·
dos Goncellos de Caldas, Cúntis e Maraña convocou unha
nova manifestación na vila de
Caldas para o Sábado dezaseis
de Novembro ás seis da tarde,
con saída e remate na Praza da
BaldGsa, para amasar a oposición da cidadania á construción
do en9oro do Úmia, lago da
Xunta publicar un Decreto
declarando de utilidade pública
a construción do encero. A Coordenadora solicitou aos tres
concellos onde vai estar ubicada a presa a celebración dun
pleno extraordinário para apoiar
a manifestación, a edición dun
banco convidando á povoación
a asistir ao acto, a subvención
do transporte á mobilización,
pór a disposición da Coordenadora dun servizo de megafonía
e contar coa asisténcia dos respeitivos alcaldes para presidir a
manifestación.+

Unha ponte da Autovia
do.Noroeste en..Bego_nte
afúndese
Segundo o grupo ecoloxista
Brigadas en Defensa do Património Chairego, a ponte da
Autovia do Noroeste sobre o
rio Ladra, no treito entre Baamonde e Outeiro de Rei, afundiuse trinta centímetros desque foi rematado hai catro
meses. A Demarcación Territorial de Estradas do EstadÓ
desmentiu esta información e
dixo que só hai un retraso
das obras por mór de problemas administrattvos.
Mentres, vários de
integrantes da Comisión pro
Alternativa á Autoestrada do
Val Miñor, e un grupo de concelleiros desta comarca informaron que foron citados a
declarar nun xulgado de Vigo
e recebiron unha multa
guvernativa por acudir a un
acto o pasado 4 de Outubro
en Gondomar~ aoque asistiu
o presidente Manuel Fraga, e
no que testimuñaron pacificamente a sua oposición ao tra·
zado do vial.+

Os alcaldes do Morrazo
visitan plcintas
de reciclado
Co fin de pór en marcha o plano de reciclaxe dos resíduos
sólidos do Morrazo, os cinco
alcaldes desta comarca
(Bueu, Cangas, Marin,
Meaña e Vilaboa) partiron,
o Mércores
seis ás dez
da mañá con
Xabier Abalo,
rumbo a Naalcalde de Moaña. varra e Catalunya, para coñecer in situ as
instalacións de reciclaxe de lixo de tres mancomunidades e
o funcionamento do servizo de
recollida do lixo. En Navarra
vsitarán as plantas das mancomunidades de Montejurra e
Pamplona e en Catalunya a
de .Castelldefels. •

ECONOMIA

12

ANOSATERRA

Nº 751 -ANO XIX

7 DE NOVEMBRO DE 1996

Mália reducirse un 30% aprodución en todo o Est~do

M~nobras especulativas..
bo~n por terra o preio .da,pataca
Case toac>s dos, sesenta e ci~l.
co 'millÓliS' de quilos de pátáca .
prQdut:ldos est~ ·atio na ümia ·
esfáJ1 ~.en vender por mor ma- riobras· os. importadores para
fo.r zar .bá'ixadas de prezos.
Frente á esta situación, o.s sin- . ·
dícatos agrários pediron medi.:.
tfas de garantía de prezos mín irnos, . un control das importacións e a elaboración dun
plano de regadío para a Límia.

'~dicato

Labrego Galega trasladouse a Ourense para pedir ao
pleno da corporación provincial
:Ná límia toda pataca está.almaéenada e só foi vendida algunha · - que tratase unha moción. Non ·
pequena cantidade a íes1:,1ltas ·foi ao pleno porque se celebraba ese mesm·o dia, p.ero si foi
dos acordos con ·almacenistas
apoiada polos tres grup.os repreno tempo de semenfar: A,afemais, non todos cumpren 9s -.sentados ·na mesma: PP, PSOE
acordes -só o fai Patacas. Raz,
e BNG. A sorpresa do SLG chepero desbota as que
teñen 'gou cando, ao dia seguinte, o
o calibre acordado. En realidade
PP non participou nunha asemos
acordos
·
blea de proputoabranguen a unres celebrada na
Límia na que esEste aho no Estado houbo un
ha parte moi cati30% menos de produción, pero o
va da produción e
taban invitados
•.
afectan a aquelas eexceso de produción noutras paros partidos polítites de Europa e o apoio á exporcos.
variedades con
ase todas
tacións por parte das Administramercados moi escións deses estados, están dando
O' Sindicato Lapecíficos.
¡as patacas
brego Galega ere
ao traste coa colleita de pataca.
Límia
están
que en datas próA situación de in- !·da
1
•
'
0 exceso de produción, sobretovasión do mercaximas o conflito
l nos armacéns.
poderia radicalido en Franza, Holanda e Bélxica
do é recoñecida
non· é dabondo como para excoa b.oc·a pecha
zarse, aínda que
de momento non
portar a produción, ·dado que os · polo Ministério de
prezos que perciben ali os agriAgricultura, que,
se convocaron
cultores son en torno ás dezanoen _troques, miminovas mobilizave pesetas por quilo. Pero os
niza o impacto.
cións.
créditos á exportación dos goOs
sinc;f icatos
vernos francés, holandés ~ bel~·- agrarios aseguOs · sindicatos
ga, asi como outras axuclas en.: '::-.·· ·ran que, en virtu_
Unións Agrárias e
cubertas, serven para rebaixar o ,, de dos acordos da Unión Eur6·Sindicato Labrego_Galega elaboprezos até as once pesetas.
pea eón Marrocos, Chip're e
ra(on unha táboa reivindicativa
Exípto, haberá novas importaque. entregaron á Consellaria de
A invasión do mercado provocou
cións en Febreiro.
Agricultura e na que solicitan, como primeiro ponto, a elaboración
que os prcdutores de Andalucia
retrasasen en Xullo a recolleita da
Mobilizacións
dun plano de regadio na Límia.
As organizacións agrárias tamén
sua pataca, algo que foi impedine reivindicacións
do que en todo o Estado se pro·queren un control sobre o Consello Regulador da Denominación
ducise unha recolleita escalonada
As mdbilizacións dos agricultoEspecífica Pataca de Galiza, paao longo de dous meses, como é
res da Límia xa comezaron. O
tradicional. Asi chegou Outubro e
ra que este funcione. A consecu31 de Outubro, en Ourense loción de prezos mínimos meiante
a produción da Límia coincidiu no
calizábanse unha Importante
mercado coa do resto.
contratos homologados que dean '
manifestación de protesta, aínestabilidade ao sector, o control e
da que na Límia xa houbera acOs importadores ameazan aos ·tos con anterioridade. O catorce
paralisación das imprtacións e
produtores de Valladolid contraderogación dos acordes con terde Outubro houbo unha manier pataca de Franza se non venceiros países, asi como axudas á
festación precedida dunha
den a· once pesetas, e na Umia
renda son outras reivindicacións
asemblea en Xinzo. O vintecin a ameaza é ~raer pat~ca· tanto
dos agricultores.+
co o Consello Comarcal do Sin-

non

Cárnbios
no mapa eléctrico
MANUELCAO

A OPA de Endesa sobre Sevillana e Fecsa pode representar un
cámbio roáis importante do que algúns eren no funcionamento
.do sector eléctrico español. Os posicionamentos existentes revelan a diversidade de intereses entre os grupos que dominab~ ou parasitaban este sector. No sector da enerxía a existén,
cia de rendementos crecentes a escala configura unha activida,
d~ caracterizada polos chamados monopólios naturais, senda a
solución roáis eficiente a regulación de précios e/ou cantidades. A liberalización da enerxía e, sobre todo, a necesária com,
petitividade das empresas demandantes da mesma induce diná~
micas tendentes a unha redución de précios para equiparalos
aos dos principais países competidore . Nun di curo obre "A
necesária internacionalización da economía catalana" en Fe,
- breiro de 1994 decía]. Pujol "Ou sexa, que nun ano que todo
perdimos diñeiro e que ele me roo recoñecen que a demanda
evoluiu malamente, Endesa gaña un 10%. 1 to non ten lóxica;
non ten sentido que unha empresa corno Endesa gañe 125, 130
ou 140 mil millóns de pta ., que en rcalidade é un imposto indirecto _que pagan o no o indu triai ".
A OPA de Endesa é un trunfo para o ector produtivo é competitivo da economía española repre entado no Governo por
Josep Piqué frente é\,s teses dun sector con grande resi téncias
á liberalización. A configuración de Endesa como un gran gru,
po público equiparado a Iberdrola convértese nun instrumento
formidábel en mans do Governo para abrigar ás empresas eléc,
trica.S a abaratar os précios da enencia. Algúns ven na decisión
do Govemo amán dos "cataláns", outros ven un novo incumprimento do governo, tamén unha OPA contra a competén,
cía. Considero que o afortalamento de Endesa ten como obxectivo dotarse dunha empresa que poida xerar dinámicas liberalizadoras no sector e que poida facer efectiva unha diminu,
ción real dos précios. Existen vários métodos para intervir en
sectores monopolísticos. Os fracasos anteriores aconsellan agora intentar competir directamente cunha forte empresa públi,
ca. Só así se poderá mitigar ou dominar as influéncias exerci,
das sobre a axéncia regulamentadora polos poderosísimos grupos de presión que se benefician do "status quo" eléctrico. A
labor lobbista, as filtracións, informes, apoio financeiro, etc.,
depara un espectáculo de fortes acusacións e descalificacións e
a asociación entre grupos aparentemente poucos afíns.

TEHP2 SINDl~A~ ,-~

_PACTO-NA SOMBRASegundo .a revista Tiempo Cuevas <;,!. Amar asinaron. un ._ teñen <isegurada a permanéncia do sistema, .e van ter
Pacto segredo sobre financiación das pensións. T rátase · que pagar. maiores impostas ou ver como se estreitan
dunha notícia ~perada que todos sabiamos que roáis
drásticamente as cuantías das xubila~ións no futuro.
cedo ou roáis tarde se ia producir, dado que este gover,
no de dereita non podia· defraudar á CEOE nun tema
Todo o entramado que hai detrás do Pacto de Toletan importante como o da finandación das pensións.
do e da po::enciación dos Fondos de Pensións Priva,
Queda, iso si, a dúbida razonábel, se-CCOO e UGT xa
dos, ten miga. Convencen perigosamente os intereses
coñecían a seguinte movida de ficha do Go~emo ou
da patronal e dos empresários coas posíbeis (por nós
sinxelamente pecaron de inocentes. Queda a dúbida...
non desexadas e polo momento creídas) pretensións
Ainda que as cesións que fixeron nos acordos definiti,
do sindicalismo estatal de aparecer como interrnediá,
vos sobre pensións, a falla de garantia de pervivencia do
rio do novo modelo. Por exemplo extendendo os
sistema~ os ataques que fan ao sindkalísmo nacionalista
Fondos de Pensións Privados aos convénios colecti,
por non plegarse as súas estratéxi~ e a defensa entusias,
vos, iso si, de xeito complementário ... quen o dubida.
ta do Pacto, mesmo pretendendo pre5entar á patronal
De todo isto fálase por detrás, nos corredores, nos bacomo perdedora, non parecen mdicar que nos atope,
res. :. Xoga a favor desta hipót~se a pretensión do sin,
mos ante.dirixentes pouco espabilados ou.pouco prepa,
dicalismo estatal que asegurarse mediante o pacto un
radas nós xogos de salón e no marqueting.
lugar de priviléxio e hexemonia no terreo sindical.
Forzando para iso acordos estatais . na negociación
A · patronal quere aumentar as sdas gañáncias a costa
colectiva, quitando desde arriba retorcidamente o
dos asalariados, mesmo agora que as arcas dos bancos e
protagonismo que as centrais nacionalistas gañaron
grandes empresas están· a rebosar. Por iso pretende re,
por abaixo nos últimos anos. Será certo, o tempo di,
baixar as cotizacións que fan as empresas, e que se fi,
rá, polo de agora o roáis destacábel son as reunións,
náncie o sistema prioritariamente cos Orzamentos do
os acordos e os encontros entre CCOO e UGT e
Estado, ou sexa: fundamentalmente cos carros dos tra- . membros do govemo da dereita. Mentras os proble,
balladores. O acorde· entre Cuevas e Aznar seica pro- · mas da pesca, a limitación láctea, as reducións de sa,
pón que este proceso sexa gradual, "cumplíndo" así o
lários no sector público, quedan nunha loita sectopacto cos sindicatos estatais, e asegurando as reivindirial, e en diferénc,ias de critério ... Faltaría roáis!. To,
caci.óns patronais. Todos tan contentos. Menos, evi,
do non pode ser pactado.+
dentemente, os traballadores que verán reducidas as
súas pensións se cotizan pouco ~áis de 15 anos, non
Manuel Mera é Secretario Confederal da CIG

'A OPA de Endesa e., un trunfo para o
sector produtivo é competitivo da
economía española"
Asistimos ás contradicións entre as empresas máis interna,
cionalizadas para as que a enerxia só é un custo e as vellas ero,
presas estatais que só a ven como unha fonte de recursos nas
que o que interesan son altas marxes e reparto de dividendos.
Este conflito está latente na liorta entre o sector Cuevas da vella CEOE, do sindicato vertical e o sector Fomento, IEF, etc.,
que non ten outras medallas que custodiar que as que vai acu,
mulando día a día na dura competéri.cia internacional. É sinto~
mático, pero Piqué foi o primeiro presidente de Ercrós sen re,
trato oficial na empresa.
Para Galiza, esta operación podería facilitar o retomo do capital
galego ao sector eléctrico español mediante Unión Penosa ou, no
seu momento, participando_na nova e agrandada Endesa. •
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Extremadura eAndalucía melloraron

Galiza baixa Un posto entre as rexións da UE
Galiza descendeu un lugar no
escalafón das rexións europeas. Así o mostra o primeiro ba. lance elaborado pola e.omisión
sobre a política de reequilíbrio
territorial levada a cabo en·tre
1983 e 1993. 'oas 179 rexións
recoñecidas pota nomenclatura oficial da UE, o naso país
pasou de ocupar o lugar 155
ao 156. Extremadura mellorou,
en cámbio, a sua posición, pasando da ~raza 176 á 164.
Igualmente, Andalucia goza
dunha suba ao ascender cinco
prazas, do lugar 164 ao 159.
Esta clasificación elaborase tendo eo canta a renta por habitante en cada unha das rexións
consideradas. Dándolle un valor
cen á média comunitária, Galiza
contaba con 61 pontos de P1B
en 1983 e con 60 , dez anos
despois. O Estado español entrou a formar parte da Unión Europea en 1986. A rexión situada
en primeiro lugar é Hamburgo
con 184 pontos en 1983 e 189
en 1993.
A pesar de que algunhas áreas
viran nestes anos empiorar a
sua posición relativa, o estudo ·
da Comisión Europea trata de
demostrar que os fondos de nivelación interterritorial non foron mal investidos . O caso
máis claro seria o da economía
irlandesa que mellorou 26,3
pontos porcentuais entre 1983
e 1995. Portugal , out ro dos
paises de máis baixo nivel de
renda dentro da UE, subiu 13,3
pontos . Grécia en cámbio só
gañou 2,4 pontos de renda per
capita. Por último , o Estado español mellorou o seu P1B en
5,7 pontos, pero, como se pudo ver ao princípio, non sucedeu igual en todas as suas "rexíóns ". As í a mellara de Extremadura e Andalucia non se viu
acompañada en Galiza. Se en
1983, o noso país ia 21 postes
por d iante de Extremadura
agora só a aventaxa en oíto.
Tamén acortou as suas distáncias Andalucía que na primeira
das datas sinaladas estaba nove postas por baixo de Galiza
e hoxe só se ve superada por
esta en tres .

A distáncia entre ricas e
pobres mantívose

en 1983. Dez anos despois, a
situación estaba case no mesmo lugar: as rexións máis ricas
eran 3,3 veces máis podentes
que as dez máis
pobres.

Destas cifras dedúcese que os ·
fondos estrulurais non foron súf i cientes para
Entre as dez máis
compensar , nal- Pésie a contar
pobres encóntranguns casos como
cunhas
- se ?S colónias
o galego, o dano
francesas
de
causado por oucaracterísticas
Guadalupe,
tras directivas ,
Guaiana e Reupropiciadoras
físicas que a
nión e as illas pordun aumento das
tuguesas de Azodiverxéncías inasemellan a
res e Madeira.
tracom unitárias.
Bélxica ou
Galíza, en cámO informe da Cocanta cunhas
misión Europea
Holanda, a renda bio,
características fírecoñece que un
que a fan
cidadán de Hamsitua a Galiza nó sicas
semellante a moib u rg o contaba
tas das rexións de
hai tres anos cun
grupo das
Bélxica, Holanda
salárío catro veco·lónias
e Alemaña que se
ces e médio
encontran entr~
maior que un porfrancesas
as áreas máis ri~
tugués tipo das
cas. A níve·I de
l llas Azores. O
renda, sen emPIB das dez rebargo, o noso país pode ser equixións máis ricas multiplicaba
parado aos máis pobres.+
por 3,5 o das dez máis pobres,

Novos, mulleres eparados de longa duración os máis afectados polo desemprego

A taxa de paro xuvenil achégase ao 40%
Na Galiza o paro afecta moito
máis á povoación menor de vintecinco anos, xa· que esta marxe de idade ten un índice de
desemprego do 39,29%. Ademais, as mulleres novas rexistran as máis altas taxa de paro:
o 45,80%. Son dados do lnquérito de Povoación Activa, que
ven de sistematizar a Confederación lntersindical Galega no
seu Informe de Economía correspondente ao terceiro trimestre deste ano. Son os homes maiores de 25 · anos os
que menos padecen o problema do paro, xa que SÓ está desocupado o 12,66%, cando a
taxa total promedidada de paro
é do 18,96%. As mulleres maiores de 25 anos teñen un paro
do 20,50%, unha porcentaxe inferior ..aos homes noves pero

moi superior á dos varóns da
sua idade. En conxuntó, o paro
feminino é 8,5 pontos porcentuais superior ao paro masculino, un 23,95% das mulleres de
todas as idades frente ao
15,46% dos homes.
As mulleres tradicionalmente
son as máis castigadas polo paro. Un exemplo é que no primeiro semestre o paro aumentou na
Galiza un 5,8%, pero o descenso da ocupación déuse unicamente entre as mulleres, xa que
_entre os homes aumentou o emprego.
Por outra banda, o 40,5% dos
parados non cobran prestación
por levar máis de dous anos sen
emprego. Mália esta circunstáncia, o aumento do desemprego

non afectou a este colectivo no
primeiro semestre. De todos x~i
tos, a situación deste colectivo é
moi delicada, indica o Informe
da CIG, porque non ten direitó a
-prestación éontributiva. Ademais, o elevado número de parados de longa duración pon de
manifesto o difícil que está a ser
a sua reinserción laboral.
Na Galiza· rexistráronse, no segundo trimestre de 1996,
212.700 parados, dos que
86.100 levan máis de dous anos
á percura do emprego.
A conclusión do Informe da CIG
é que xóvenés, mulleres e os
parados de longa duración son
os colectivos máis afectados por
esta problemática e precisan
dun trato diferenciado.+
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AAGENG chamarase ·
máis na certeira reflexión".

DA

TERRA

O sete de Xuño entregáronse os
prémios e os alunos de Celanova voltaron para a vila cunha
cópia do mesmo, xa que a Consellaria fixera unha edición do
vídeo para distribuir entre os
coléxios da Galiza como material didáctic~, algo que figuraba
nas bases do concurso. Cando o
dez de Xuño foron a visionar o
vídeo, os alunos comprobaron
que fora censurado o seu final,
que indicaba que o seu autor estaba pendente de xuízo acusado
de insubmisión e manifestaba a
sua solidariedade co mesmo .

AS~BALLADA

O valores das moedas que desaparecen, arriba, son sustituidos polos da fotografia da esquerda.
1

Retíranse once moedas. equedan en vigor oito

o·sistema monetário
·~

franquista desaparece en 199!
O primeiro de Xaneiro de 1997
perden o seu valor liberatório
as vellas moedas coa efíxie
de Franco e as suas correspondentes coa imaxe do reí. A
partir desa data só quedarán
en circulación as que se acuñaron desde 1989, todas pertendentes a unha nova série
que non garda relación de tamaño coa que se suprime, pero que vai de menor a maior
en consoáncia co seu valor.
As moedas co~ efíxie do ditador Francisco Franco e as que
son iguais, pero coa face ·do
rei, así como a pequena de
duascentas pesetas, son as
que desaparecen.
' O Estado tardou vinte anos en reemprazar as vellas moedas franquistas e instaura un novo sistema monetário a só cinco anos da
eventual entrada en vigor do Sistema Monetário Europeu, que
significará a implantación en todo
o continente do Euro a as suas
fracións metálic~s. Está previsto
que o Euro circule con plena vixéncia a partir do ano 2002, caso
do Estado cumprir cos critérios
de converxéncia.
Pero a razón para proceder á
substitución do sistema monetário metálico está na necesidade
de acomodar as dimensións das
moedas ao seu valor e ás transacción s que se realizan . .No
sistema anterior as pezas non
gardaban proporción co seu valor, algo que caus~ba, problemas aos usuários e ás máquinas expendedoras. Co novo sistema, as m.oedas van aumentando o seu valor conforme se
incrementa o seu tamaño e alternan a cor da sua aleación.
O director do Departamento de
Moeda da Fábrica Estatal de
Moeda e Timbre, Francisco José Toledo Sasiambarrena, asegurou que hai duas razóns para
retrasar tanto a implantación do
sistema monetário e a retirada
da~ antigo. Toledo asegura que
grande parte de maquinária
existente só admitia moeda antiga e era imposíbel de sustitila
ou adaptala en prazo breve. A
outra razón era que a capacidade de acuñación da Fábrica de
Moeda, "aínda que alta, non
permitia reemprazar rapidamen-

te o elevadísimo número de pezas antigas cir~ulantes".
A Fábrica de Moeda xa retirou
uns 1.800 millóns de_peJ:as de
moedas antigas, pero a cifra é
moi ~nferior á emitida. Non $ RO- ;.:
síbel coñecer a cantidade que
foi perdida, a que se coleciona e
a que foi sacada do Estado. En
todo caso, prevese que esa m<Y
eda non sexa apresentada á
canxe diante das entidades financeiras, que terán que colaborar no proceso de substitución.

Adeus á opeseta rúbia
Aínda que moitas das moedas
que se retiran foron postas ·en
circulación despois de 1975 -as
que teñen a tace do rei-, o siste- .
ma monetário metálico que agora muda nacera a partir dunha
lei de 1944 que puxera en circulación a peseta rúbia. En realidade, só as moedas de duascentas ·pesetas que desaparecen
corresponden a deseños posteriores a 1975, o resto, aínda que
coa efíxie do rei en lugar da de
Francisco Franco, son as mesmas. A moeda de duascentas
pesetas que desaparece ten un
diámetro de 22 milímitros e é a
de máis exígua existéncia, dez
anos, xa que fara acuñada a
partir dun Real Decreto de 19H6.
As móedas que se retiran serán
recicladas, xa que son pezas de
cuproníquel 75/25, unha aleación
de excelente calidade ·que se reutiliza para fabricar as-novas moedas de 1O, 50 e 200 pesetas.
As moedas que integrarán o novo sistema monetáiro estatal xa
estaban en vigor, todas elas son
circulares e o seu diámetro vai
dos 14 milímitros, a de unha peseta, aos 28 milímetros, a de
cincocentas pesetas. Adema¡'s
da aleación, duas teñen carac~ 
terísticas especiais. Trátase das
de vintecinco cincuenta pesetas. A primeira ten ·unha perforación interior e a segunda ten
muescas.

e

As moedas de duasmil pesetas
e as conmemorativas non se retiran e conservan o seu valor,
aínda que non se van reproducir. Estas moedas en realidade
non circulan e están en posesión
de afeizoados á numismática.•

Censura
dun vídeo
·escolar
Un vídeo premiado no IV Concurso Galego de Vídeo Escolar
foi censurado no momento de
distribuilo entre os coléxios galegos sen a autorización dos
seus autores.
O vídeq «Co mo auga nunha
cesta » fora apresentado polo
Instituto de Ensino Secundário
de Celanova ao IV Concurso
Galego qe Vídeo ~colar, convocado pola Consellaria de
Educación através da Direéción
Xeral de Política Lingüística, e
organizado polo Centro de Recursos de Lugo e patrocinado
pola Aula de Cultura de Caixa
Galiza e a Deputación de Lugo.
O xúri, que presidia Manuel
Regueiro T enreiro, director xe. ral de Política Lingüística, e
que tamén integraba-o agora director xeral de Formación Profisional, reunido o 22 de Maio
en Lugo ás oito da tarde, acordou conceder o 2 2 Prémio do
.Concurso na Categori~ do Ensi- ·
' no Meio ao Vídeo do Instituto
de Celanova xustificando a decisión eñ base á "orixinalidade
ao unfr o guión artístico e literário coa realidade socioeconóm ica dunha bisbarra galega
( ... ) apoiándose para desenvolver o relato no bon humor e

O once de Xuño, profesores do_
instituto posto.s en contacto co
secretário do xúri, Senén Montero Feixoo, este asegurou que a
decisión de cortalo fora sua e
que chegara asi ao resto do xúri
e ofereceu unha segunda edición completa. :
Despois de várias discusións, o
28 de Xuño aparece unha adenda á acta que indica que "en
xuntanza extraordinária [o xúri]
acorda por unanimidade engadir: «Este .xúri, observando que
na aludida ac.tá non se fai referéncia ao que na sua opinbión
poderia considerarse epílogo
non necesário, considera preciso completar o documento no
seguintes termos »". Os dou
pontos que inclue a adenda indican que o . vídeo remata
cunha mensaxe sen relación co
resto da fita e encamiñada a solidarizarse cunha postura de insubmis ión persoal e que, sen
entrar a analisar Q. mesma, o xúri considera que é un modelo de
conducta sen alternativa e reprimida pola lexislación.
Duns prim.eiros momentos nos
qu~ non recoñecian que o xúri
non sabia da censura, agora inclúese unha adenda na que a ume a eliminación da última
parte do vídeo sen permiso do
seus autores.+

Federación Ecoloxista
Galega, FEG
A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturistas da Galiza,
AGENG, raíz da sua última
asemblea, decidiu mudar o
nome polo de Federación
·Ecoloxista Galega, FEG. O
cámbio de nome prodúcese
despois dunha reorganización
federal para abordar con mellares resultados os esforzos
das suas comisións e grupos
de traballo, que é a sua forma
de organizarse. Na FEG están
integradas 37 asociacións de
todo o país, entre elas as máis
sobranceiras, e é a organización ecoloxista máis importante da Galiza. A FEG defínese
como unha "organización plural, democrática e
independente da
administración, de empresas e
de calquera forza política".•

a

Apresentación
de insubmiso
en busca e captura
O Xoves 7 de Novembro, ás
doce da mañá na faculdade
de Bioloxia de Compostela
apreséntase publicamente o
insubmiso Asier Rodríguez
Larrinaga, actualmente en
busca e captura e insubmiso que non se incorporou a
filas en Cartagena o 16 de
Setembro de 1992. A Asemblea Nacional de Obxección
de Consciéncia, ANOC, fixo
un chamamento á sociedade galega para concentrarse
no lugar que se apresentará
Asier Rodríguez porque entende que a sua atitude
"responde á coeréncia dun
antimilitarista convencido
que hoxe ve como o Estado
español encérrao nunha prisión". A ANOC tamén pediu
a liberdade dos tres insubmisos galegos presos. Por
outra banda, o Martes cinco
celebrouse en Donosti o
xuízo contra o insubmiso do
Movimento de Obxección de
Consciéncia de Vigo, Mário
Rasero Pérez. •

PU CHE IR O

·o segredo
de Ronaldo
Os especiálistas andan na percura· de atqparlle a razón dos prodixiosos goles de Ronaldo, a nova estrela mediática da Liga Española
de Futbol, queimado xa Ivan De La Peña, hibernado Raul, esquecido Julen Guerrero porque aínda está en Bilbo. Poñense a darlles
voltas e miden a situación do seu ponto de equilíbrio, a sua capacidade de aceleración ou o ángulo de visión dos seus ollos. Hainos
que van máis alá e falan da sua "capacidade para traspasar obxetos
sólidos". Paparruchadas, Se observamos sete dos dote go les que leva marcados o imberbe futbolista brasileiro, podemos comprobar
que foron precididos da falta dun. contrário . Ronaldo, na vez de
deixarse cair ou parar ollando para o árbitro, segue coa xogada,
mentres os defensas, tamén afeitos a que o rival se pare ou deixe
cair ao máis mínimo contacto, tamén quedan quietos. O futbolista
do Barcelona aproveita para rematar a xogada. É, ante todo, unha
cuestión de confianza. Ronaldo é quen de canear desde o médio do
campo até a área pequena. Non lle-teme ao treinador e tampou'c o
ao público. Polo mesmo non necesita tirarse ou deixarse cair, dando por rematado ou seu ·traballo, por medo a non finalizar ben a
xogada. Cuestión de confianza, e tamén de me~talidade. A que
non lle deron a De La Peña. +
·

Asemblea
da Coordenadora
de Traballadores de
Normalización Lingüística
O vinceiro Sábado dezaseis
de Novembro, na faculdade
de Filoloxia de Compostela,
ás once da mañá terá lugar
da segunda Asemblea Xeral
da Coordenadora Xeral de ·
, Traballadores de Normalización Lingüística, un acto que
ten transcendéncia por mor
dos numerosos atrancos pastos pala Administración para
este colectivo completar os
trámites para acadar unha
existéncia plenamente legal.
"Coa legalidade -indican- remata o tempo da provisionalidade, e axiña, na vindeira
asemblea, procederemos á
escolla dunha nova directiva".
A directiva provisória tiña a
Socorro. García como
presidefl!a e a Isabel Vaquero
como secretária.
Completaban a directiva
outras sete vocalias. •

•
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lilterior deberá afrontar unha polémica decisión

o 73% dos bascos é favorábel ªº achegamento
dos presos de ETA a cárceres de Euskadi
-<>

Mália ataca~o,
o PP reproduce o Plano
. de ·Emprego Rural
en Andalucia
O acorde para ·o emprego e a
Protección Social Agrários
(AEPDSA), elaborado polo
Governo do PP, é cuspidiño .
ao derogado Plano de Emprego Rural (PER) que tanto criticara o
Partido ·
Popular
cando estaba na
oposición
alegando
que ·era
un sistema para
controlar
Javier Arenas.
o voto do
campo
·andaluz e extremeño. O novo
sistema segue basándose no
, subsídio agrário e nos investimentos através dos cóncellos
para facilitar as peonadas
cando non haxa traballo. Ade~
mais, os investimentos non se
recortan, senón que aumentan
nun 17°!o'. Pésie a que o novo·
PER resposta a un acordo entre o Governo e os sindicatos,
o PSOE non deixou de
perguntarse se o voto cautivo
agora non está nas mans d.o

M.V.

Hai algo máis dun ano a esquerda abertzale basca decidiu modificar a sua política a
respeito dos presos. A petición de amnistia, antes en pri- ·
meiro plano, cedeu protagonismo á exixéncia de achegamento dos reclusos aos cárceres bascos. Este xiro táctico
completouse cun incremento
da campaña en favor dos
máis de 500 presos, membros
de ETA, que hai na actualidade. O esforzo está a ter resonáncia na opinión pública e o
governo de Madrid debe
afrontar unha situación difícil.
Apenas hai vilas, se é que existe algunha, ou bairros urbanos
en Euskadi que non teñan "o
seu preso". Nalguns casos vários. A esquerda abertzale soubo ultimamente sensibilizar ao
ben integrado tecido da sociedade basca sobre a situación
dos encarcerados.
" lñaki X. Salto del Negro. Tenerife. 2. 000 Quilómetros". Con
esta simple lenda e outras
equivalentes , penduradas de
dúcias de omnipresentes faro~·
las e escritas en centos de murais , os abertzales conseguen
que cada localidade tome
conciéncia da distáncia a que
se enco.~tr_an as famílias que
queren v1s1tar ao seu parente
en prisión. Se a sociedade basca é maioritariamente contrária
á violéncia de ETA , tamén é
claro o seu desacorde coa política de dispersión que practica
desde hai anos o governo central. Un recente inquérito dogoverno basco daba conta de que
o 73% dos cidadáns desta com un idade está de acorde co
achegamento dos presos a cárceres do Pals Basco, mentres
que só un 4% se manifesta
contrário. Por outra parte, o
60% xulga que un acercamento
axudaria ~ pacificación.

Os dous tércios
do parlamento basco
a prol do achegamento
Rebaixando as suas aspiracións
tácticas, ainda que isa non supoña obviamente o esquecemento da amnistia, HB e as organizacións que se dedican directamente a axuctar aos presGs, Gestoras pro-Amnistía e
Senideak, foron quen de poñer
nunha difícil situación ao governo do Estado. O pasado mes de
Outubro a Cornisión de Dereitos
Humanos do parlamento de Vitória votaba a pral do achegamento dos presos aos cárceres
bascas. Só PP e PSOE se opoñian a tal medida, dándose a
novidade de que todo o nacionalismo, incluida HB, votaba
unido, sumándose a eles IU e
Unidad Alavesa. A proposta
sentou moi mal en Madrid. O lehendakari José Antonio Ardantza declaraba o pasado 24 de
Outl.!bro á cadea SER que "as
forzas vivas da sociedade basca, incluidas as moi pouco sos- ·
peitosas, apoia·n a resolución

PP.t

'

Dificuldades en Portugal ·
para a ampliación
do aborto

O tronslado de presos bascas a Herrera de la Mancha foi un salto cualitativo na represión ao que os familiares diron resposta.

adoptada por unha maioria de
dous tércios da Cámara Autonómica".
O parlamento basco decidiu tamén estudar a situación dos
presos que levan máis de quince anos no cárcere , sen gozar
de nengunha das ventaxas que

B.

a lei concede aos demais presos, como é a liberdade condicional. Tamén analisará o casos
dos reclusos enfermos de gravidade. Os membros da Comisión
de Dereitos Humanos dirixiranse incluso ao Consello de Europa para plantear "unha situación
de incurriprimento da legalidade
LAXE

González salva
a reputación do_Estado
Os Tribunal Supremo estabeleceu a "verdade xurídica" de que Gon,
zález non estaba implicado nos crimes de Estado. Podia ser sabedor
pero excúlpano como promotor. Este fo¡ o acordo da Sá Segunda:
Nen máis nen menos. Felipe González salva a sua reputación e o Es,
tado a sua'. Era o políticamente correcto. O Poder Xudicial salvaba a
sua cara nunha "apretada votación". O Fiscal Xeneral do Estado, que
representa ao Governo, tamén a sua, afirmando que "de apq.recer indícios delitivos" podia ser chamado a declarar González. Os papeis do
CESID seguen a ter valor, polo que o PP continua cun comodin na
inan. Mário Conde tamén pode seguir a presionar cóa sua frama.'
Pero o Estado froito da restauración monárquica, pactado na cha,
macla Transición e redifinido no 2J,F, permanece intacto. O de,
mais son xogos literários de tertulianos, gañas de leyar a auga ao
muiño partidário. Qtien vai estar disposto a votar a pique o bateo
que constrniron entre todos, enrolándose sen distinción de procedén,
cia cada un cos seus segredos? Porque. ia facelo o Xudicfal se non o fi,
xo nen o Executivo nen El Lexislativo? Nen Montesquieu o creeria .'+

por parte de un dos estados
membros da UE". O obxetivo
seria que a Comisión Europea
remita o asunto ao tribunal de
Dereitos Humanos de Estrasburgo ou ben que se dirixa directamente ao Governo español
para pedirlle que cumpra coas
suas próprias directrices.
O básico desta argumentación é
que a política chamada .de "dispersión" castiga aos condenados, incluindo aos seus familiares, con 'engadidos arbitrários
aos estipulados na corresp-ondente senténcia. De .aí que tal
- práctica pode entenderse como
unha "represália" por parte do
Estado, m$is que como o froito
da aplicación da lei. Nesta liña
hai que entender o fundamento
da senténcia emitida rncentemente -pola Audiéncia Provincial
de Madrid recoñecendo o dereit9 dun preso de ETA a pasar os recontos carcelários sentado e non
de pe. O maxistrado Arturo Bel-.
trán aduciu que "ha proibirse só
o necesário para o cumprimento ·
da pena e obrigarase só ao necesário para tal fin". Parece claro .
que a: política de dispe·rsión e
alonxamento, mesmo a distáncias tan notábeis como as que
... separan o País Basco das lllas
Canárias non resultan necesárias para o cumprimento da pe-na. A decisión está polo tanto en
mans do Ministério do Interior . .-

A convocatória dun referendo para someter a consulta
popular a ampliación do direito ao aborto en Portugal
poderia verse en
dificuldades porque o Tribu-nal Constitucional quer botar abaixo a alusión á libre
escolla· da muller. Hoxe o
Constitucional é moito máis
conservador que en 1984,
cando foi aprobada, por escasa marxe, unha lei do
aborto similar á española.
Ante as previsíbeis
dificuldades, os socialistas,
promotores da iniciativa,
van incluir o cuarto suposto, caréncias económicas,
en lugar da libre decisión da
muller. As sondaxes indican
que un 46% da povoación
maniféstase a pral dunha lei
do aborto máis ampla e o
16% á favor de que sexa
máis restrinxida.+

OSenado estudará unha
reform·a constitucional
.o pleno do Senado aprobou
por unanimidade a criazón
dunha comisión que informe
sobre a posíbel reforma constitucional, retomando os traballos iniciados na lexislatura anterior através dunha ponéncia
para modificar a Constitución
con vistas a transformar o Se·nado nunha Cámara de
Representación Autonómica.
A Comisión estará presidida
polo presidente do Senado,
Juan Ignacio Barrero, e nela
integraranse outros trinta e ·
cinco senadores: dezaoito do
PP, once do PSOE, dous do
PNV, dous de CiU e dous do
Grupo Misto.+
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Golpe.de Estado
cons6tucional no Pakistán
O Presidente do Pakistán, Faruq Legari, ven de dar un golpe de Estado constitucional
no país ao. depor á Primeira
ministra, Benazir Buto, e a todó o seu governo e nomear
un novo executivo interino encabezado por Marai Xalid. Legari acusa a Buto de
corrupción política, abuso de.
poder e mala administración
da economía do país. O novo
Primeiro ministro prometeu
novas eleicións para Febreiro.
O procedimento para destituir
a Buto, coñecido como golpe
de Estado constitucional, é un
mecanismo que simula o cumprimento da lei para derrocar
ao governo lexítimo e instaurar outro totalitário sen ter que
mudar en apariéncia o
ordenamento xurídico. •

Turquia at\lca aos kurdos
no Norte do Iraq

Unha parte decisiva da povoación ten unha opinión negativa dos norteamericanos,
pero ere que non;· se pog_egovernar contra'.· eles

Omedq·á guerra na orixe da derrota sandinista
~

e.e.

xida P,Dr estrategas militares da
. CIA; tiña a consigna _de torturar,
arrrncándolle á língua se era
.preciso, aos mozos S.:.11dinistas,
co -único propósito de introducir
na povoación a idea de que o
custo de ter un governo progresista e crítico cos Estados Uni- ·
dos e~a demasiado elevado.

I MANAGUA

do 'E3rñprego e a afirmación de
que el traerla o capital dos multimillonários exiliados.en Miami.

des da Frente. A ruptura do sector liderado por Sergio Ramírez
causou non poucos debates e
acedas polémicas, retrasando o
traballo preparatório das eleicións, ao tempo que debilitou a
moral sandinista. Ramírez, que
pretendía ocupar un espácio
máis moderado, acadou finai'mente menos do 1% dos votos
e crese que non logrará nen un
só escano na Asamblea.

Cando ainda non se coñece o
resultado oficial completo dos
Alemán terá
comícios xerais e locais en Ni ..
carágua, os sectores progrepouca mar~e de manobra
sistas de médio mundo non
Maria López Vigil resalta a imdeixan de perguntarse a razón
da derrota, ségunda consecuti·
portáncia dos resultados lograva, dos sandinistas. Como undos pala Frente: 40% dos votos,
ha povoación vítima do desemO candidato á presidéncia, Daniel
case a metade dos deputados e
Ortega, non ignorou est~ sentip rego que xa afecta ao 70%
máis de 60 alcaldías, entre elas
mento na recente campaña eleidos habitantes, do analfabetis·
a da capital, frente ás 13 coas
As eleicións manteñen así a sitoral. De feito o canto do hino foi
mo que ·se remonta de novo ao
que contaban anteriormente.
tuación de dura pugna entre os
suprimido do remate dps actos
30% e cun sistema hospitalá·
Alemán terá pouca marxe de
sandinistas, a forza mellar orgade campaña, senda sustituido po- . manobra na Asamblea, toda vez
rio, incipente na etapa sandi·
nizada, e unha dereita capaz de
nista, e de novo en ruinas, po·
la entor:i.ación do Hino da alegria- . que - suma só 41 deputados,
unirse co único fin de derrotalos.
de ·depositar o seu voto a. prot - €le Beethoven. O último acto· eleifrente aos 38 ou 39 dos sandiAs condicións internacionais imde Amoldo Alemán? Volvéron- ·.toral, .pr9tagonizado -Ror máis· de
nistas, repartíndose os restanpiden polo de agora un marco
se contrarrevolucionários os- cen mil persoas, unha d?s máis
tes, até 90, o Partido Cristián e o
diferente. Tanto en 1990 como
nicaraguanos para votar · por
grandes concentracións da históConserva8or, até-agora manifesen 1996, as eleicións ensinan
un somoci~ta, con ideas de
ria de Manágua, rematou con alutamente opostos ao virtual ·¡:>resique .hai un 40% da povoación
ditador e xestos populistas?
sións á farhília .e a Deus.
. dente. A pé;i.sada reforma c.onstidisposto q apoiar até o final á
. tucio_nal, aprobada grácips ao
Maria López Vigil, escritora, diAlemán,. p'ésie á sua ima)_(e dé
acorde dé Chamarr.o e Ortega,- fr~nte, pero outra franxa do 20
ou 30%, necesária para goverrectora da revista Envio, e vetesomocista, apenas reciclase, - trouxo adem.ais rñaiores poderes
nar, é sensíbel ás amenazas
rana militante da FSLN trataba . non descuidou taropouco a _$Ua
para a asamblea e mehos para
de responder a estas e outras ,.._ ; imaxe para restarllé posíbeis vo- -:.O presidente, o que incre,,menta- , norteamericanas de provocar
.outra guerra ou o bloqueo ecointerrogantes nunha conferencia'· ·tos á frente. No -se u discurs9
rá as difictiltadeS da dereita. nómico. A parte restante é a
que a pasada semana impartía
destacou a defensa da produción
en Manágua. "Alemán -afirnacional (que tamén era consig- · As divisións 1nternas ~ tamén xo-· que cor'responde aos somocistas irreductíbeis. +
ma- segue xoganuo a baza da
na dos sandinista:s), a defef.lsa ·"' ~, gafón - en ..:cor:itra das. posibilidaguerra. Todo o mundo tala dela.
- ·
~
'
As famílias. lembran· que durante -.: ·
·..., '· ,
·.
"'
•
·
..~---

O exército turco iniciOu unha operación bélica no Norte do Iraq para atacar a trescentos membros do Partido
dos Traballadores do
Kurdistán, PKK, que fuxian
do hostigamento turco no
Kurdistán. Recentemente o
Iraq apoiou ao Partido
Democrático do Kurdistán,
PDK, frente ao PKK. Na zona danse constántes alianzas estratéxicas entre o Iraq
e-distintos grupos kurdos
porque o governo de
Bagdad, nunha situación de
bloqueo que o asfíxia, precisa dun alívio polo Norte.
Turquia, pola sua banda,
emprega o acoso aos
· kurdos por duas razóns ; a
primeira porque non
recoñece ao Kurdistán e a
segunda porque asi presiona indireitamente ao Iraq.•

A

ªetapa sandinista os nenas de_,:,.
16 anos tiñan que ir a combatir , .
á contra. Mditos non volveron. ~
Hai xente que está de acordo en .
que os norteamericanos son
uns tillos de puta, pero que Daniel se equivocaba ao facer qu.eas masas da frente cantasen:
Os fil/os de Sandino nen se ven- ·
den, nen se rinden, loitamos
contra o ianqui enimigo da hu- ,manidade (hino sandinista)'.'.
O que afirma López Vigil é corroborado pola última película
de Kem Loach. La Canción de
Carla, que así se chama o filme,
lembra como a contra, sufragada polos norteamericanos e diri-

As·frivolida·des~.Cle' Ca..-rfér . ~:.·.'._:
.

, .

.-

!

-

"Que teria pasado se, con a pe- . ..As irregularidades foron ·numeronas o 2,9% dos votos escruta- "..., sas ao ancho do país . .Duas sedas, Daniel -Ortega se tivese pró- -· manas despóis de celebrados os
clamado presidente e fo$-é' a · éomícios ainda nón hai un resulAlianza Liberal a que- o acusase
tado oficial, pero. _nirJQuén -. ó per~
de fraude?" pergúntase a escri- - gunta. Parece que a FSLN aceitara nicaraguana e dirixente san- ·, tará finalmente o proceso e que
se conformará con preparar a
dinista Maria López Vigil. lso é o
que fixo a dereita e foi suficiente
sua notábel forza parlamentar e
para que, aos olios do mundo, o
a sua ampla base para condicioseu candidato, Amoldo Alemán
nar a labor de Alemán, como anfose desde ese momento presites fixera con Violeta Chamorro.
dente de Nicarágua, através dun
proceso considerado limpo. LóPolo camiño moitos cidadáns
pez Vigil ere que a táctica estaba
perderon a fe nuns procesos
calculada pola dereita.
eleitorais que até agora, men-

tres os sandinistas governaban, foran limpos. Maria López
Vigil ere que a inxenuidade dos
nicas a este respeito quedou
fer-ida para sempre. O e~-presi
dente norteamericano James
Carter, destacado observador
internacional dos comícios, en- ·
cargouse de ferir tamén a dignidade de todos .ao proclamar
con pesar, ao pe da escaléira
do avión que o devolvia aos
Estados Unidos, que x~ se
perdera "o início das grandes
ligp.s de be.isbol por culpa dos
rumores de fraude".•

Morre Bokassa, o ditador
centroafricano ~tere
do colonialismo francés
Jean-Beclel Bokassa, Bokassa 1, emperador de Centroá- ·
frica entre 1965 e 1979,
coñecido por un violento e
sanguinário reinado, morreu
o Domingo dia tres de
Novembro nun hospital de
Bangui, capital da República
C~ntroafricana, país no que
viviu desde 1986, cando regresou para ser xutgado e
condeado. Bokassa estaba
en liberdade desde 1993. O
ditador morto agora foi títire
do colonialismo francés,
apoiado polo presidente Valéry Giscard d'Estaing que o
tivo como aliado incómodo,
xa que comezaron a
transcender as suas matanzas. Unha vez deposto, Bo·
kassa chamou desagradecido a Giscard por esquecer
os regalos de diamantes que
lle fixera.+
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Unha his·
pan~ de
Los Ange·
les posa
ante un
mural que
mostra a
un inmigrante
brincando
o volado
fronteirizo.
Os traba·
liado res
ilegais
engrosan a
forte economia
sumerxida
dos Estados Unidos

·Clinton apoiado por menos do 25°/o do eleitorado

Os EEUU baten unha nova
m·arca abstencionista: só o
50% dos eleitores foi votar
e<> M.V.

"A sociedade satisfeita, voto u. E fíxoo por Bill Clinton".
Así poderia resumirse, recurri nd o a unha expresión de
Galbraith, o resultado das recentes eleicións norteamericanas. Só o 50% do eleitorado
foi votar. Hai catro anos acudira o 54%. Dos que si depositaron a sua papeleta, o 49%
votou por Clinton.
Bill Clinton foi eleito presidente
grácias ao apoio de menos do
25% do eleitorado potencial. Na
Cámara de Representantes, os
demócratas lograron 21 O escanos, por 225 dos republicanos
que manteñen así a sua supremacia, ao igual que sucede no
Senado, e con ela a posibilidade
de bloquear as propostas máis
progresistas do presidente.
Con retranca, pero tamén con
acerto, os republicanos estiveron
prestos a aterecer a sua colaboración ao presidente, a condición
de que, como até agora, renunciase ao seu programa e aplicase o dos conservadores. En efeito, a política de Clinton distiriguiuse por abandonar o seu proxecto de reforma da seguridade
social, que veda o seu acceso a
30 millóns de norteamericanos,
para poñer en práctica un profundo recorte do Estado de benestar e aumentar o gasto en policía.
Se isto ten pouco de progresista,
hai que ter en canta que nos
dous últimos anos tivo enfrente
ao extremista de dereita Greenwich e a sua revolución conservadora que finalmente se demostrou efímera como alternativa política, pero bastante efectiva nas suas propostas sociais
que acabaron por permeabilizar
o programa dos demócratas.

Volve a xornada
de doce horas
Non son só palabras. A revolución conservadora está en marcha e o resultado é unha cadea
de folgas que percorre desde
hai tres anos o país, ainda que
os méios de comunicación de
categoría nacional apenas dean
resonáncia ás mesmas. Os resultados destas folgas adoitan a
ser dous: unha derrota das propostas dos traballadores e unha
toma de conciéncia por parte
dalguns sindicalistas de que é
necesário recuperar os. conceito.s dos anos 30, como o de
"clase" e loita sindical. Non en
balde é unha evidéncia que a
clase média se está reducindo e
conquistas como a xornada de
oito horas están en perigo.
En Decatur tres empresas, cun
plantel conxunto de 4 mil traballadores, loitaban o ano pasado
contra a xornada de doc,e horas,
organizadas da séguinte maneira: tres dias de traballo seguic;los, tres dias da descanso, tres

4

noites de traballo seguidas.
Marc Crouch, profesor de história obre1ra na universidade de
Indiana, afirma que "se se intenta destruir a família, un horário
rotativo é a mellar alternativa".
Os traballadores apenas teñen
tempo libre para actividades
conxuntas alleas ao traballo, señan o fútbol amateur, a relixión
ou a política.
O mítico Detroit é outra das cidades en crise. Os traballadores
quedaron esquecidos e apartados da riqueza que xerou o seu
império. A sociedade da abundáncia dos últimos trinta anos fixo que "moitos nos dormisemos
nos anos 60 e 70", recoñece un
militante sindicalista. "Esquecimos a nasa herdanza histórica
-eogade-. Agora pagamos o
prezo. Loitamos de novo pola
xornada de oito horas! Ternos
que repetir un combate que o
movimento obreiro· gañara hai
un século. Esquecimos que na- ·
da nos tora regalado, que todo
fara conquistado".
Pésie ás derrotas sindicais, a
grande central AFL-CIO está a
tomar nota. A eleición de novo
líder supuxo un xiro á esquerda.
Pero, mentres tanto nos Estados Unidos segue votando só ?
parte satisfeita da sociedade. E
o que lle dá o trunfo ás políticas
conservadores que pon en prática o presidente. +
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Breznev mºeteu a URSS nunha
guerra que non podia gañar. A
chegada de Gorbachov (1985)
vai supor unha tentativa de pacificación. E o remate da aventura imperialista causante da
morte dun millón de afgans e
de 14.000 soldados soviéticos,
para acadar a paz instaurase
en Kabul un goberno dirixido
por Najibulá tavorábel as conversas cos islamistas (1987).
En 1989 retiranse os soviéticos, firmandose en 1992 os
acordes de paz, formándose
un governo islámico moderado
de concórdia nacional dirixido
por Rabbani. Nembargantes
para desgrácia dos afgans o
proceso da paz foi estragado
polo Pakistán quen desexa
converterse na poténcia rexional da zona , para iso ten armado aos talibáns, unhas cuadrillas ao servício do novo imperialismo , o de Pakistán . Esta
nova guerra suscita os temores
de lran, pois os chiitas afgans
están sendo fustigados. Ademais é grande o receo en Uzbekistán, Turkmenistán e Tadjikistán que teñen minorias na·
cionais er:i Afganistán.

Sen dúbida este 1996 foi o ano
da reivindicación da figura de Ale. xandre Bóveda.. Ademais dos actos organizados póla Fundación
do seu neme en Pontevedra e a
inauguración dun monumento en
Poio, reeditáO último Galeusca
ronse algúns
libros clásicos
servi u para analisar os
sobre
súa fi- Trátase dun feito
efectos das novas
gura e unha
antoloxía de gravísimo,
tecnoloxias sobre a
poemas
pre·cultura. Garcia Márquez
porqueéa
parada por
xa escrebiu sobre isto
Xesús Alonso primeira vez que
hai doce·anos. Contaba Montero. Re- se anula un
centemente o
o colombiano que un
Clube Alexan- acordo para
editor decidira introducir dre Boveda or- recuperar a
ganizou en .
os nomes do xurado
o
u re ns e un nomenclatura
dun prémio nunha
amplo progra- franquista
computadora, xunto
ma de mesas
re.dondas e
coas suas biografias,
outros actos,
obras e gastos
que remataron coa inauguración
dunha placa na súa casa natal da
literários. Con tales
rúa da Barreira, en preséncia da
datos a máquina
família, o alcalde ourensán e di~sta.bleceria o tipo de
versos concellais de tódolos gruNo que se retire a política
pos políticos da cidade (PP,
obra que contaba con
EUA, pódese dicer, a pouco
PSOE, BNG), acto no que tamén
que se pense , que foi o mais
máis probabilidades de
interviron Francisco Fernández
semellante á mensaxe dos inser premiada. Logo, o
del Riego, Xúlio Ogando Vázquez
por tódolos demócratas e por tó- _ nantes recomenzarán o procedeternos. Tratábase de provocar
e Isaac Díaz Pardo. Neste mes
dolos cidadáns defensores das limen to modernizador do país ,
mesmo editor, buscaria
unha convulsión reaccionária ,
de novembro tócalle á Agrupación
berdades. E 'que caia a mancha
chegando os primeiros técnicos e
a cal levou a Afganistán as teao autor que estivese
Cultural Alexandre Boveda, que . do oprobio sobre os coocellais
conselleiros soviéticos. O influxo
bras medievais, e se este teito
mellor dotado para
xa programou un ciclo de confe"populares" responsables desta
da U RSS fíxose maioritário no
sementaba o caos no Asia
réncias ·sobre a personalidade do
infame decisión. +
exército, establecéndose un gofabricala. A informática
Central soviética , onde viven
que tora secretário do Partido Gaverno progre50 millóns de persoas , moito
garantia, xa daquelas,
leguista e principal impulsor do
MARCOS V ALCARCEL
sista de Daud
mellar. O primeiro feíto acadásegundo o editor, unhas Estatuto de Autonomía de 1936.
(1973), o cal ía
(ÜURENSE)
rono plenamente , o segundo
ser atacado
por serte non. Con esees proposibilidades de lograr
Os
EUA
fixerón
Actos todos eles xustos emerecipolo
lnlCIO
pósitos , próprios das podrecio Prémio do 86%.
dos,·porque o país non pode exisdunha resis- de todo un
das mentes imperialistas , os
ganistan,
tir sen a memoria dos seus tillos
téncia islámica.
pouco: Venda de EUA fixerón de todo un pouco:
máis agrexios. Pero remato esta
En 1978 Daud
Venda de armas (mísiles Stino
·xoguete
roto
carta cunha denuncia que pon· a
é asasinado, armas (mísiles
ger), que forón o factor deterTiñan quince anos.
nota negra no ano Bóveda: hai
impoñendo o
minante no trunfo das guerri do ~mperialismo_
dous meses o Concello de Chanexército a Tari- Stinger), que
Sairon as ruas de Vigo
llas pois derrubarón unhas 500
tada acordaba adicarlle a Alexanki no governo, forón ofactor
aeronaves soviéticas, avións
Son
dous
os
factores
p,ara
ena queixarse. Cantan e
dre Bóveda unha rúa, recuperan- •
asinándose un
MIG-21, Helicópteros Mi-8, Mitender o país afgan: 1Q) E un esdo os nemes populares das rúas
gozan desa liberdade
tratado coa determinante no
20 , anulando a extratéxia so tado
que
abrangue
nacionalidaLama das Quendas e Avenida de
URSS.
No trunfo das
por primeira vez. No
viética baseada no domínio aedes cunha forte tradición tribal.
Lugo e dedicando outra ó médico
1979 Tariki é
reo nun paf s montañoso. Os
O
·grupo
máis
numeroso,
os
afguerrillas
instituto estudan a
_ republicano Mariano Cedrón; esexecutado por
EUA metéronse no mercadeo
gans
que
talan
pashtu,
compotes nomes sustituirían ós nomes
"crimes contra
democrácia. Os
da droga (Afganistán é un dos
ñen
o
50%
da
povoación.
O
sefranquistas das rúas General
o estado" comaiores produtores de ópio) ,
governantes deben
gundo grupo o Tadjik fala o dari
Franco, José Antonio, Alfére?
llendo o poder
ordeando
toda caste de crimes
derivado
do
persa.
O
terceiro
escoitar aos cidadáns,
Provisional e Alférez Baanante.
Karma!, un ardente promoscovita,
no Pakistán . O menos que fixegrupo
atópase
no
norte,
son
os
Pois ben, o pasado 4 de novemquen vai autorizar a invasión da
di un tema de exame. ·
rón os EUA foi boicotear s xoUzbekos de orixen turco. O
bro a maioría do Partido Popular
URSS. En 1983 os refuxiados afgos olímpicos.+
Eles confian. Apenas
cuarto grupo é o dos Hazaros
no Coneello de Chantada acordagans pasan dos 3 millóns, nade relixión chiita. 2Q) A súa posisaben quen era
ba restaurar os catre nemes franmentres as tropas soviéticas alGONZALO BLANCO V AZQUEZ
ción
xeográfica,
pasaxe
abrigaquistas e retrucar o acorde toma-canzan os cen mil soldados.
_ (ÜURENSE)
Franco. Aparecen
é\
conquista
da
India,
do
para
do dous meses antes, eliminando
sofrinqo
por
isto
as
acometidas
entón policias como
tamén a de Alexandre Bóveda.
imperalistas de Persas, Mace.
Gonxalo
trabes e mallan neles a Trátase dun feito gravísimo, por- dónios
(Alexandro), Hu nos
que
creo
que
é
a
primeira
vez,
na
eito. Con visceralidade.
Brancas, Turcos, Mongois, Tirecente historia democrátiéa, que
muries (Tamerlán) e novamente
Só eran rapaces. Non
se anula un acorde progresista
os Persas (Satavies).
para recuperar a nomenclatura
pasa nada. Que
franquista, felizmente arrombada
aprendan'! Hai
Os afgans xurden ·na história ao
en moitas cidades e vilas do noso
xuntarse as tribos para ceibarse
pomadas ao chegar a
país. Este feito, que provocou a
do império Safaví (1725). Os afprotesta e mesmo a marcha do
casa e su rpresa e
gans só gardaban lealtade a
pleno dos concellais nacionalismoito medo nos rostros tas, debe ser coñecido e protesta- seus clans, establecéndose un
do por tódolos gal'egos de ben, . feudalismo e disolvéndose o poadolescentes.
der central. Neste contexto prodúcense as inter\tencións impera listas inglesas (1839-42 e
1878-80) para frear a expansión
dos Zares rusos. Nestas guerras
Afganistán perdeu os territórios
do Khiber, hoxe baixo soberanía
~minerais ~urives •
Pakistani, as guerras contra os
ingleses fixerón medrar fana.tismo relixioso o cal atrancara o
MINERAIS, FÓSSEIS, CONCHAS, GEMAS
progreso durante década·s, toCOLECCIONISMO DA NATU REZA
das as reformas modernizadoras
rematarán no fracaso.
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Foi desde 1956 cando os gover-
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Está a. favor das parellas de feito?

Perfeito Mar1ínez

Puri R.

Inés G.

Xermán A. Garcia

Antón Constenla

Traballador do naval

Ama de casa

Ama de casa

Pensionista

Xubilado

Estou dacordo. Cando
Non esrou a favor desa
fan a i e non casan polo ··forma de vi ver porque a
xulgado u pala igrexa é
miña relixión é a católica
porque lles parece correce son bastante praticante e
to. Se viven a i e eren
non vai co que eu aprencomeniente que o fagan.
din, pero se hai quen o fai,
Con respeiro ás parellas
que o faga. A xente pode
de feíto hornosexuais, esviver como queira pero
tou en e ntra cliso porque
dentro dun orde, cos panon é convivéncia, non é
peis en regra e como fo¡
correcto. Cada quen que
sempre. T ampouco gosto
pen e como queira, eu
do matrimónio polo xulnon teño nada contra
gado por que vai contra a
ele , pero non me go ta. +
rniña relixión. +

Mullieres
na Ferrolterra
Quando fazemos umha parada
para reflexionar sobre a situac;om das mulleres na comarca
de Ferrolterra, atopamonos cum
total divórcio entre o que som os
problemas reais que ternos e as
soluc;ons que se nos dam desde
as distintas administragons.
Fala-se dumha taxa de paro

Claro que estou a favor
das-parellas de feito, cada
quen vive como lle parece e como lle peta. Non
creo que un teña que casar se non quere facelo,
cada quen mira polo .seu
porvir e polo seu _ben. O
que non me gosta nada
son as parellas de feíto de
homosexuais, será porque
estou acostumada ao de
antes, ao antigo, como
ten que ser. +

dum 30% na comarca, dessa
percentagem o 60% som mulheres. As únicas iniciativas que se
estám a tomar desde a Xunta
de Galicia e o Governo espanhol para paliar esta situa9om
som uns cursos de forma9om
que tenhem como objectivo o
dotar ás mulheres de iniciativa
para a formac;om de empresas.
Som os chamados cursinhos de
"Mulheres Emprendedoras". Os
projectos das 15 mulheres que
se beneficiam de cada um destes cursos nom vam dar emprego ás case 14.000 paradas de
Ferrolterra, mas , ainda mais ,

Porque non. Hai que resÉ un problema deles. A
min particularmente copetar a opinión da xente,
mentres non se faga nada
mo esrou casado n~n me
parece ben nen me parece
en contra da_ sociedade.
Se me perguntan que fa- · mal, é cousa de quen o fai.
ria eu, diria que non opHaberá quen se aproveite
taría pola parella de feída situación, porque é coto, pero como cidadán
mo estar casado pero sen
toléroo. A respeito das
os riscos do matrímónio.
Sobre os homosexuais é
parellas de _hornosexuais,
por supos~o que teñen di- . máis 'complicado, pero
reito, pero teño que recotampouco me opoño a
ñ ecer que os homoseque vivan como queiran,
xuais séntanme fatal. +
teñen todo o direito. +

muitos destes projectos nom se
podem levar adiante por falta de
apoio real. Os cursinhos som
umha justificac;om da administrac;om que lava a face fazendonos pensar que se preocupa da
situac;om das mulheres, quando
carece de políticas de criac;om
de emprego na comarca. Em
Ferrolterra as mulheres só nos
estamos incorporando ao múndo laboral na economia submergida e nos contratos lixo que
herdamos da Reforma Laboral.
Compre sinalar que a situagom
entre as moc;as é aiñda muito
mais grave.

Os recortes nas prestac;ons sociais que o PP intenta ocultar
diante da opinión pública estarna-los sofrendo as mulheres a
cargo da nossa saúde. No Centro de Especialidades do Arquitecto Marcide, as listas para Ginecología levam meses congeladas. Aguarda-se de nós que
recorramos á privada ou que as
nossas doenzas sejam o suficientemente graves para que se
nos preste servic;o. A política sanitária de prevenc;om nom e;.ciste. Mesmo se tem dita desde
vozeiros das autoridades sanitárias que com tanta informac;om

O diário El Correo
Gallego entregou hai
pouco os prémios
Galegas db ano. O
próprio periódico
dedic"ou várias páxinas
a informar dos actos.
Un dos títulos
chamaba
especialmente a
atención. Decía así:
"Nutrida
representación do
Exército, a Garda Civil
e a Policía". Dous dos
prémios recaeran
sobre o Xeneral Xefe
da rexión militar do
Noroeste e sobre a
· Garda Civi.I no seu
conxunto. Todo isto
recorda aquelas vellas
películas nas que os
indúes de Calcula
condecoraban ao
1 governador inglés, de
grandes mostachos e
bastón.

Francisco Vázquez,
secretário xeral do
PSdeG-PSOE,
laméntase na cadea
SER de que os nenas
non estúdien história
de España. Xa non
coñecen as grandes
xestas, como aquela
de Guzmán El Bueno,
afirma. Dirias~ que o
último libro que leu o
mandatário coruñés foi
a enciclopédia de
Alvarez.

CANTINA
MEXICANA

1 Ofe.récese
1 Hixienista
1
1 Dental Titulado
1
A COMISIÓN
1
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1
1

Chamar ao teléfono
(986) 41 89 22 de
21 a 23 horas
RUA MARTI N CODAX
VIGO
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Aparece nun arquivo
un exemplar de 1984
de La Luna, revis_ta. da
posmodernidade .
matjrileña. Era a
vangarda do diseño.
Vista agora figura vella
e trapalleira. Pasaralle
igual a outras
moderneces de agora.

Que paradoxa: pedir
traballo, cando se
debería pedir
descanso.+
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sobre doenzas fémininas criouvadem os meios de comunise alarmismo e que as mulheres
cagom , o Centro de Planeameninvadimos as consultas (historito Familiar (C.O.F.), encentra-se
camente sempre se nos consisaturado e reduzido a labores de
derou histéricas e hipocondriaseguimento de utilizagom de
cas). Umha revisom ginecológimétodos anticor:iceptivos. A inca añual combinada con eco- . formagom .e fornia9om sexual
grafía é o recomendado, desde
queda fara das suas. possibilidaas organizagons especializadas,
des, por falta de dotagom pessocomo a inelhor ·prevengom das
al e material: Mais Limha vez
política de preven9orn nom exisdoenzas que aumentam ~ taxa
de mortalidade nas mulheres e
te, e a pressom da secta OPUS
diminuem a sua qualidade de.viDE 1 nos organismos de poder,
da. Mas em Ferrolterra isto é
persegue tu.do o que c·heire a
cien_cia-fiegom. ·
defesa dos direitos das mulheres. Como mostra, a impossibiliMentres escuitamos as procladade de realizar ligaduras de
mas anti-abortistas do arzobispo
trompa no Arquitecto Marcide,.
Gea Escolano, que desde os
púlpitos das igrejas ferrolanas in- _ Cumpre ter bem .claro tamém·

a
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quem está representando ás
a Casa de Mulheres Maltratadas
mulheres nas instituigons. Nesse
da cidade esteja sempre pencenso a concelheira do PP, Codente das subvengons e vontade
rai Seoane, representa a antitese
política da corpora<;om de turno.
d_a defesa dos direitos das mulDesde jeito se entende que o
heres desde os poderes públiConselho da
cos. "Se tem problemas que deMulher cada
nú ncie", assegurava aos meios
vez que se rede comunica9om ante a nova . organiza, só
dumha mulher que aducía sentirse dedica a Fala-se dumha
S'9 ameazada polo seu home,
repartir sub- taxade paro
demostrando esta concelheira a
vengons para
súa total ig'noráncia sobre a sicursinhos e dum30%na .
tuagom das mulheres maltratanom a realizar
comarca, dessa
das e a sua problemática.·O 8 de. umha política
Mar90 passado em plena celereal de defesa percentagem o
bragom gastronómica do "Dia da
dos direitos
60%som
Mulher" assegurava que "fazer
das mulheres
grupos de mulheres é criar ghede Ferrolterra . mulheres
tas". Desse jeito se entende que
As autoridades
locais (municipais, policiais, militares e eclesiásticas), que há poucos días celebravam o baixo índice de delinqüencia na cidade , quedariam
sorprendidos polo estudo de duas
criminólogas que descubría as
condigons de vida das mulheres
prostitutas. Mesmo falava da
existencia da prostituic;om infantil.
Palas suas cabegas, totalmente
alinhadas com os critérios de Maastrich e a Nova Orde Mundial ,
nom passam projectos como a
criagom dum Centro de Día para
Prostitutas. A consigna é aforrar
gastos sociais e "as mulheres que
apodregam na sua miséria, que
se asfixem nos seus problemas,
porque a sociedade dá oportunidades mas há que saber aproveitá-las ". Já se sabe que até as
mais pobres podem cobrar a RISGA, sempre que acumulem a suficiente paciencia para superar os
trámites e nom as mate a miséria
e a desesperagom no intento.
Por se nom o tinhamos claro, o
Concelho vai apoiar o que representa a maior oportunidade dos
últimos anos para solucionar os
problemas das mulheres. O dia 6
de Dezembro celebrará-se na
nossa cidade a elei9om de MISS
FERROL. Todas as mulheres em
paro, com saldos de miséria ou
horários abusivos ; as mul.heres
que queiram fugir dumha situagom familiar opressiva ; as que
se sintam desbordadas palas cargas familiares sostidas com poucos meios e ajudas; as que levam
anos de prepara<;om e estudo
sem atapar umha oportunidade ;
as que tenhem o seu pequeno
projecto empresarial ou comercial, mas som vitimas das sanguesugas dos bancos ... em fim ,
todas , podemos acudir a este certamem que se apresenta como
nom sexista e ademais, as mulheres sabemos que todos os cantos
de fadas tenhem um final feliz. •
LUPE CES
(COORD. NACIONAL DE MNG)
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Cascos,
pecadol
~

VITOR V AQVEIRO

Áínda que os casamentos, a
doutrina da Igrexa e os artigas das
revistas do corazón, do fígado, ou do
bazo, están moi afastados dos
problemas que me preocupan hoxe,
compre recoñecer que o casaµiento
de Cascos e Genma esta . . me inte . . .
resar, sinaladamente pola foguetaria
ideolóxica que a liame con1eva, fo,
guetaria encirrada polo deosto do
bispo Gea Escolano, que acusa ao
_seu fregués de se excluir do corpo
doutrinário do catolicismo, alén de
p·racticar unha ostentación allea á
tradlcional austeridade cristiá.

a

~r unha vez, concorde coa posi . .

A Fotobienal á procura
dunha nova dimensión para a fotografia

ción de Gea (non confundir con
GEA, Grupo de Empresas Álvarez) .
A Igrexa, católica e triunfante, Pº'
súe, como un clube de futebol,
como calquera PEME, uns regula,
mentos que abrigan, de maneirá
tallante, a todas e cada unha das
suas afiliadas e afiliados. Cascos mi. .
hta, alén do seu partido, democrácia
~ristiana, no rebaño (rebaño no
sentiao metafórieo próprio do cris . .
tianismo) que pasta ( outra metáfo . .
ra) dominicalmente arengas e ho . .
milías nos púlpitos qtJ.e inzan a
nación.e o estado. E non semella
lóxico qüe Cascos defenda os
postulados que divulgan os púlpitos,
incluída a petición explícita de voto
ao seu partido, e, cando non lle convé~ o postulado, se safe e bote
ao -monte.

Aáli~ o dit~, vexo a Gea fs . .
Surprende co uso masivo de instalacións e elementos non convencionais colano
feble, comesto polos ventos
'* x.c.
Quen entre na Casa das Artes e
da História (Vigo, até o 8 de
Decembro) pensando nunha
mo tra convencional de fotogra . .
fia orprendera e. Atopará espá . .
cio onde as fotografia están en
cubetas con auga, cohtidas en
bol as de plá tico, mesturadas
con terra, area, tea ou ferro.
Proxectos que tentan superar a
bidimensionalidade e dos que
está ausente, por máis coñecida,
a holografia que procura unha
tridimensionalidade efectista.
A VII edición da Fotobienal, un
e páci xa consagrado e de refe . .
réncia internacional, segue coa
sua mistura de propostas máis clá. .
sicas co achegamento das máis ac. .
tuais. Desta volta, explica Manuel
Sendón (Centro de Es rudos foro. .
gráficos) "buscamos persoas que
están procurando romper coas
fronteiras da fotografía. Os que se
saen do soporte plano de maneira
que mesmo algunhas das suas pe. .
zas poden parecer esculturas. E a
idea da nova subxectividade".
Na inauguración detectábase o
asombro e unha certa inseguri . .
dade ante as novas propostas.
Practicamente todas as imaxes
de Sen Fronteiras, prec ·san
apoiarse nun texto explicativo
que lle dé referentes ao observa. .
dor. Como <licia Allan Sekula,
un dos principais repres~ntantes
do novo documentalismo, "é co . .
ñecida a observación dun antro . .
pólogo que lle amosou a unha

muller a foto tomada de seu fillo.
Como ali nunca viran fotogra . .
fías, ela non o recoñecia na ima. .
xe". Sendón considera que algo
semellante sucede agora: "a arte
cue tiona a autonomia da imaxe
fotográfica , polo que se precisa
dun suporte literário que fomeza
información complementária.
Non sempre é así, pero a maioria
dos autores prefiren facelo".
A proposta da VII Fotobienal
mantén o estilo tradicional. Ao
pé da mostra principal (Sen·
Fronteiras), están as mostras de
Vigovisións, as exposicións dos
carro bolseiros (Xurxo Lobato,
Xurxo Estévez, Xosé Luis Abalo
e Rubén Rodríguez Torres) e
unha mostra de fotografía histó . .
rica, adicada desta volta a Ra . .
niero Femández.

Vigovisións
Desde a segunda edición estase
desenvolvendo na Fotobienal o
proxecto Vigovisions, mediante o
cal diversos fotógrafos do mundo
pasan uns dias na cidade e des . .
pois participan nunha exposi,
ción colectiva. O .compromiso é
ceder dez fotografías que pasan a
formar parte dos fondos da cicla . .
de que, deste xeito, ten a colee,
ción de fotografías contemporá . .
neas máis importante do país e
están a escudar buscadle un es,
pácio de exposición parmanente.
"Para nós é unha satisfacción,
porque ademais comprobamos
que xa é coñecido por moitos fo . .
tógrafos que están desexando par. .
ticipar, e porque lle serviu a moi . .
tos dos que participaron como

....•...............••......•........•............................
Vigovisións
Ruth Thome . .Thomsen
Manuel Vilariño
Padro Meyer
Karen Knür
Joachim Schmid
Luis González Palma
Paloma Navares
Aziz+Cucher (última obra)

Sen Fronteiras
Maria Elena Álvarez
Alfredo Jar
Eva Quintas
Bárbara Claus

Pedro Meyer
Magnus Barras
Ana Teresa Ortega
W ojciech Prazmowski
Canogar
Paloma Navares

de II Concílio Vaticano, o aggior. .
namento e outras miudezas. Se fose
consecuente, debería esixir (ao pé
dos seus colegas do cúmio episco . .
pal) un cumprimento escrito da Lei
e dos Profetas, alicerces da Igrexa, e,
dacordo con iso, e seguindo o pre . .
ceito,non deixarás con vida ás feiticei . .
ras (Exodo, 22, 17), Gea tiña a
obriga de procurar a eliminación
física de Rappel, de Aramís Fuster e
dos consellos de administración das
telefonias, móbiles ou estáticas, que
lles dan cobertura. Da mesma ma. .
neira, e atendendo o preceito non

ponto de partida para novos pro . .
xectos fotográficos", di Manuel
Sendón. Este é o caso de Joachim
Schmid que comezou en Vigo o
seu "Proxecto de exame do lixo
fotográfico". Desde hai 15 anos
recolle todas as fotos que topa na
rua. Agora sistematiza o traballo
por cidades, con cadansua ficha e
un plano da búsqueda, "mentres
os museus colecionan e conservan
aquelas imaxes consideradas por
consenso exemplos da cultura ac . .
tual ( ... ) eu especialízome naque . . . botaredes sor tes nen fare des adiviña. .
las i.maxes que son consideradas . cións (Levítico, 19, 26), procuraría a
supresión de bingos, lotarias e
inapropriadas e irritantes que os
E así por <liante,
quinie[as.
seus autores e donos pensan que
obedecendo a norma se un home
non deben ter futuro nengun".
tivese un fillo camellón e peneca ...
Co proxecto que iniciou esta pri. .
apedraran. .no a cantazos todos os ho. .
mavera e que está na ·Fotqbienal,
mes da cidade e morrerá (Deuteronó. .
xuntará o "lixo fot9gráfico" de Vi. .
mio, 21, 21), Gea teria de incidir na
go, París, Berlin, Zurich, Sao Pau . .
extirpación do <lito colectivo, am . .
lo e San Francisco.+
pliando o suposto a drogode . .
pendientes e ludópatas. Perdería
clientes. Gañaria coeréncia.
Naturalmente, Gea debia aplicar a
si próprio e a toda a imensa cúria o
axioma non amoreedes tesauros na
T erra (Mateo, 6, 19) e prac.t icar po . .
breza, decéncia ·e solidariedade.

Bolseiros
g::_iste, como é lóxico, meu preza. .
do Cascos, a opción de abandonar o
clube. Eu tentei . .no, sen éxito, cou . .
sas da mocidade, no ano 69. O fun . .
cionário (vivía o defuntiño) asegu . .
rou . . me que tal opción lle era
descoñecida. Hoxe acho que a indi . .
ferenza, como escolla persoal, é o
mellor antídoto. Se callar, esa op . .
ción a ti non che conveña.+

Rubén Rodríguez Torres
Xurxo S. Lobato
Xosé Luis Abalo
Xurxo Estévez

Foto histórica
Raniero Femández

-~·~····· · ·······················································

Santa Susana, de Raniero Fernánde:z:.

.
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• Xurxo Martiño
gaña o Certame
de pintura de ·
Cambre
O pintor soneirán Xurxo Martiño gañou a XIII edic_ión do Certame de Pintura Concello de
Cambre co cadro titulado
"Azul", unha versión do Faro Vilán, pintada sobre un fondo de
madeira no que o elemento a
destacar non é só o faro, senón
tamén o azul envolveme do mar.
Este non é o primeiro prémio que
gaña Xurxo Martiño cun dos seus
temas preferidos: os faros, xa que
hai poucos anos gañara tamén a
primeira edición dq prémio Malvar de pintura cun cadro sobre
Fisterra, o que fai <leste pintor un
magnífico intérprete da simboloxia e dos mistérios que gardan os
faros da Costa da Marte.•

• Cúmprense 200
programas de

Preescolar na casa
O ~ de Novembro emitiuse o programa número 200 de Preescolar
na casa, pr.ograma educativo da
TVG. Un dos obxectivos deste

programa e informar á xente de
Galiza sobre o mundo dos nenos e
a sua aprendizaxe. Percorrendo os
núcleos de povoación, os responsábeis de Preescolar na casa tratan
de dirixirse ás famílias con nenos
de até 6 anos oferecendo alternativas en forma de ;xogo e de entretemento, sempre en galego, para a
educadón dos cativos. •

ofaa-sorpresa no acto cunha edición non comercial de trinta singulares exemplares. O cuarteto
de Manel"Rodeiro, "Fragmentos
dun mar de alén" e a coreografia
de Ana Vallés, criados para a
ocasión, sintonizaron coa poesía
de Antón R. López nunha longa
velada artística no CGAC. •

•AntónR.
Lópezxunta
as artes na
apresentación
deOm
O novo poemário do xomalista e
escritor Antón R. López OM
(Espiral Maior) deuse a coñecer
de forma espectacular no Centro
Galego de Arte Contemporánea,
convocando xunto ao autor a representantes de case todas as artes. Para comezar, o saudo de
Hermínio Barreiro sinalou a~
~inculacións da poesía de Antón
R. López coa de Huidobro, Manuel António e Gaicia Lorca.
Despois chegou o momento da
poesia que veu nas voces de Ana
Romaní, Lupe Gótnez---que recrearon Om á sua maneira- e
do próprio Antón, que traia baixo o brazo o "L,ibro dos amad~s",

José Martínez.

· ·Dez anos de

Ruedo Ibérico
Hai dez anos ,
que morreu Jo-_
sé Martínez,
fündador da
editorial Ruedo Ibérico, o
proxecto he-

A NOSA TERRA.

mico que recolleu pioneiramente a história da guerra civil, dos
seus alicerces e do que suced ia
baixo o franquismo. Edicións do
Castro e a Libraría Sargadelos
orgaizaron en Compostela unha
exposición fotográfica e e
bibliográfica desta editorial, fundamental para comprender e coñecer procesos históricos fundamentais, submetidos ao esquecimento pactado na última
Restauración borbónica. A partir dese momento Ruedo Ibérico
pasaba a ser esquencida e os
seus libros inencontrábeis. José
Martínez, nado· en Valéncia, loitara ri.a guerra xunto ás Mocidades Libertárias e por isa foi perseguido, exiliándose en 1948 en
.Paris. No 1962 funda, xunto a
Nicolás Sánchez Albornoz, a
Editorial Ruedo Ibérico. Morreu
o 12 de Marzo de 1986, en Madrid, cando estaba a traducir "O
sorriso do gato" de Maspero. O
últimos libros de Ruedo Ibérico
sairon a carón de Ediciós do
Castro.+

-. Mostra de
gravado inglés
A Fundación Barrié ven de abrir,
na sua sede coruñesa, unha
importante exposición na que se
recollen 76 gravados de 34 artistas ingleses do periodo que vai de

1946 a 1970. Recóllense técnicas
de pontaseca, augatinta,
mezzotinta, augaforte1 litografía,
monotipo e serigrafias de autores
como S.W. Hayter, Ben Nicholson Victor Pasore, T erry Frost,
Joe Tison ou Peter Philips. O catálogo inclue unha prolixa introdución de Bryan Robertson sobre
esta arte gráfica. A mostra é pate
do acordo de colaboración da
Fundación co British Council
que xa ten dado como froito a
concesión de diferentes bolsas de
estudo en universidades inglesas
para estudantes galegas.•

• A agrupación

Alexandre Bóveda
fai sócio de honra
a Ibán Toxeiro
Ante o falecemento d Ibán Toxeiro Calaza, cofundador d grupo de teatro Albardán da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, o membro de ta decidiron
nomealo ócio de honra pola ua
adicación ao teatro e á normalización da língua. Aproveitan os
actos a celebrar o 21 de Novembro co motivo do vixéximo ani,
versário da agrupación para homenaxealo e propoñen convocar
anualmente un memorial de tea,
trona Coruña co eu nome.+

A curtametraxe portuguesa
Estória do gato e da lua acada unha Espiga de Ouro na SEMIN CI
La promesse (.Bélxica) gaña a Semana de Cine de Vallad~lid
O prémio á mellar actriz fo¡ para
Amalia Moutoussi; La vida privada de Vicente Pérez Herrero
, (España/Itália/Fráncia, 1996) leVOl,l o prémio á Mellar Fotografía de Amaldo Catinari. Apresentaron novas obras Patrice Leconte (Ridicule), Mimmo Calopresti (La seconda volta, con interpretación de Nanni Moretti),
André Téchiné (Les Voleurs) e
Stephen Frears (The Van).

-0- FRAN ÁLVAREZ I
VALLADOLID

O compromiso antirracista de
La Promesse de Luc e Jean Pierre Dardenne trunfou na Semán
de Cinema de Valladolid, que
fai realidade os sbños do bo afeizoado e cumpre os requisitos
necesários de todo gran Festival,
conectar co público grácias a
unha selecta sección oficial e ci, ·
dos apaixo~ntes. Unha curta~
metraxe po~tuguesa levou o
prémio á mellor curtametraxe.

...

Empezou a SEMINCI cun regalo
visual na gala de inauguración: a
película Breaking the Waves de
Lars Von Trier (Dinamarca-Suecia-Francia, 1996), magnífica e
austera leción de. cinema na que
fai unha defensa .dos valores pers6nais frente as ríxidas leis dunha
sociedade proibitiva e autoritária.
Esta película abriu a sección oficial á que acudían 23 longametraxes, 15 deles a concurso, e 16
curtametraxes. Destacaron Celluloide de Cado Lizza~i (Italia,
1995) excelente película que recrea a preparación e o rodaxe do
cúmio do neorrealismo, Roma,
citta aperta. Lizzani logra manter o
interese pola própria his_tória que
conta, sen cair na trampa da homenaxe ensalzadora; Familia de
Femando León (España, 1996),
acadou unha mención especial da
Fipresci e dous prémios (o do Público e o do Mellar Novo Director
ex-aequo con Shirley Barrett di- .
rectora da pelícu1a Love Serenad.e
(Australia, 1996), previsíbel fita

Nas curtametraxes, sobresairon
a Espiga de Ouro ¡3. curtametraxe
de animación portugues Estória
do gato e da lua de Pedro Serrazina, e a 'Espiga de Prata, Boden
der Realitiit de Olaf Bohme (Alitmania, 1996), curtametraxe muda tamén de animación.

Nanni Moretti, conseguiu
o Premio .da Xuventude.

Ciclos para todos os gastos

A Espiga de Prata foj' para

Un héros tres discret
con Mathieu Kassovit:z.

sobre a loita entre duas irmáns
por conseguir o amor dun hóme.
Acadou a Espiga de Prata, Vn
héros trés discret de Jacques Audiard (Francia, 1996), reflexión
sobre a mentira e as súas consecuencias através dun personaxe
que se inventa unha lenda de
heroe da resisténcia francesa;
Hamsun de Jan Troel (Dinamarca/N ofoega/Suecia, 1996), recriación da etapa nazi do escritor e Prémio Nobel de literatura
o noruego Hamsun deulle a Max

von Sydow, o prémio ao Mellar
Actor; La promesse de Luc e Jean Pierre Dardenne (Bélxica,
1996), foi a gran triunfadora
nesta edición acadando o Premio da Crítica, e o máximo galardón otorgado pola Seminci a
Espiga de Ouro, ademais de atopar distribuidor para a súa explotación come~eial en España.
Cun estilo. semellante a Ken Loach, mistura de .documental con
ficción realista e crítica da explotación dos emigrantes africanos clandestinos en Bélxica.

Como todos os festivais a SEMINCI ten centros de interese
fóra da sección oficial. En Punto
de Encuentro, caixón de xastre de
películas que non teñen cabida
n:a sección oficial pese á su indiscutíbel calidade, ·destacaron
American Buffalo de Michael Corren te (USA, 1996), baseado
nunha obra .de teatro de David
Mammet; .Blue Skies~are a Lie de
Gregory Ruzzin (USA, 1995), os
horrores vistos por un reporteiro
de TV; Compagna di viaggio de
Peter del Monte (Italia, 1996),
agradábel comédia coa sempre
estimulante presenza de Michel
Piccoli; Nervous Energy ·de Jean
Steward (Gran Bretaña, 1995),
comédia dramática sobre aceita-

ción familiar e de eu antigo
amigos a un dí colo enfermo de
sida; Romanzo di un giovane povero de Ettore Scola (Italia/Francia,
1995), demostración de que Scola é un dos grandes direct re iralianos pola sua anali e do e p(ritu
human en perder a vi i n cómica dos fei tos máis drama tic o .
Na ección do fe tival Tiempo de
Historia participan mellor d cumentais do mund . O premia,
dos nesta edición f, rón Devils
don' t dream de Andrea H e li
(Suiza, 1995), achegamento á ascensión e caida <lo pre id nt
guatemalteco, Jacobo Arbenz. O
segundo prém io ex-aequo foi para
Paris was a woman de Greta Schiller (Gran Bretaña/EE UU /Alemania, 1995), retrato da vida cultural femenina no Paris de primeiros de século, e Asaltar los cielos de
Javier Rioyo e José Luis López-Linares (España, 1996), reconstrución da vida de Ramon Mercader,
o asasino de Leon T rotski.
Houbo tamén un Ciclo Cine Aus- ·
traliano, outro sobre o compositor
José Nieto, e unha revisión das
cinematografías de Goran Paskaljevi e Raoul Servais. Finalmente
unha ·reposición de películas de
Massimo Troisi, o celebrado actor, xa falecido, de El cartero de
Pablo Neruda, do que se viran
cinco películas como director e
outras tantas como actor, puxéronlle un ramo de malenconia a
un festiva1 que acacia máis prestíxio polo rigor da sua escolma de
contidos e dos xurados.+
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rosofia non está, como ·se pode
ver, tan kmxe das preocupac.ións
cotiáns de calquer ser humano,
por iletrado que poida ser.

Contra a ética
dos dereitos
humanos
ntulo: A ética. Ensaio sobre a conciéncia
do Mal.
Autor: Alan Badiou.
Editorial: Noitarenga. Santiago, 1995.

As cousas están así. O conceito
de utopia pertence ao pasado. Os
ideai conducen ao desastre (estalini mo, gulag). En con ecuéncia, o er humano non debe ter
máis motivacións que as inmediatas e estas concrétanse en vivir o mellar po.síbel (pracere in. dividuai , con umo). Iso implica
unha ética dos dereitos humanos
(liberdade, toleráncia, non á tortura e defen a xeral contra os diverso males que no axexan, incluida a enfermidade e a gordura) . Implica tamén unha
conciéncia de que ·para as persoas non hai máis verdade irrebatíbel que a marte. De aí se deriva
o tradicional aforismo: a vivir que
son dous dias. Sen embargo, e pésie ao trunfo palmário --e previsibelmente momentáneo-- desta
forma de pensar, resultan máis
evidentes que nunca as suas incoeréncias: endexamais houbo
tantos seres humanos amenazados pola perda dos seus dereitos,
nunca se producira un retroceso

Neno ruandés imaxe recente dunha portada de diário. O dereitos huma~s rePresentan unha adaptación á nosa época do inexistente "dereito natural".

nas condicións de vida tan verificábel e todo iso pésie a que os
médios técnicos para lograr a satisfacción humana, cando menos
para cubrir as suas necesidades
básicas, non estiveran nunca tan
desenvolvidos.

Unha

L IÑA 58
·Gno
EO.

narra d ores

GALEGOS

1979-1996

Do anterior cabe deducir que a
ética actual está fracasando. Un
libro do filósofo francés Alain
Badiou, denominado precisamente A ética e recentemente
traducido ao galega por Emílio
Arauxo, debulla este tema. A fi.-

Xavier Alcalá
Marilar Aleixandre
FranAlonso
Alfonso Álvarez Cáccamo .
Anxo AngueiraXosé Ballesteros Rei
Xoán Bemárdez Vilar
Darío Xohán Cabana
Xosé Carlos Caneiro
Ramón Canoe Ogando
Carlos CasareS"
Xosé Cermeño
Xosé Cid Cabido
Alfredo Conde

Ramiro Fome
Manuel Forcadela
Camilo Franco
Víctor F. Freixanes
Camilo,Gonsar
Bemardino Graña
Manuel Guede Oliva

Pero a falácia da ética dominante
non só é visíbel através dos dereitos humanos, tan cacarexados como incumpri,
dos. Sucede,
ademais, que
as persoas non É notábel
pod~r vivir
que nunca
atadas pola
idea de que tanto se
son polvo (co- falase dos
mo a própria dereitos
· Bíblia certifica, pésie a es- humanos e
tar animada nunca fosen
por un ideal · tan pouco
trascendente).
Nen sequera a respeitados
satisfación
consumís ta
impide que
unha persoa agaríme cada noite
un ideal que vai máis alá da sua
realidade manifesta. O ser huma,
no soña antes de donnir. Se non é
por .médio dun ideal de futuro colectivo, será através da visión. do
que desexa para os seus fillos.
Badiou pensa que non-é o dereito
a vivir ou a morrer a cuestión
que define ao ser humano (centrais hoxe sen embargo na ética
dos dereitos humanos e nesa significativa actualidade da polémica da eutanásia). A eséncia do
ser humano radica na sua voca-
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ción de "inmortalidade", non no
sentido relixioso da alma, senón
no do logro de motivacións ou
"verdades" que supoñen saltos na
vida das persoas e que trascenden
a sua própria vida biolóxica~ Ortega e Gustavo Bueno decíano
con estas palabras: "Vivir non é o
necesário. Navegar é o necesário". A bon da cunha pequena
mudanza do termo "navegar" polo de "loitar" para que se recupere o ideário da emancipación,
permanente por certo, e non casualmente, en todas as etapas da
história. Nada máis ilustrativo
disto que a imaxe do militante
que pide ser enterrado coa sua
bandeira. A bandeira é o símbolo
do que permanece. O paralelismo coa trascendéncia cristiana,
igualmente dotada da sua simboloxia, é evidente. Pero esta' última posue; cando menos, duas diferéncias básicas: en tanto que o
ideal do ~ilitante ten como eixo
unha ruptura, xeradora dunha
nova realidade, ruptura á que sucederán outras, pasto que non
hai verdades absolutas, senón
concretas; o idealismo relixioso,
ademais de ubicarse noutro mundo, faino de modo dogmático.
V e_laí o perigo de convertir os
ideais políticos en doctrinas absolutas, semellantes á relixión,
pero máis febles ca ela, pasto que
son contrastábeis na terra.
Os "procesos de.verdade", como
Badiou os denomina, non precisan da r_enúncia ascética que co-

conta de libros

A so~iedade rural na
época contemporánea
Carro anos despois públi~ánse as
comunicacións da V Reunión do Seminário de História Agrária, celebrado en
Santiago de Compostela nunha
edición de Lorenzo Femández Prieto e
.
Xesús Balboa Femández. Publicado por ~
Edicios do
· Castro, La
sociedad rural en España
.contemporánea. Mercado
y patrimonio é
un compéndio
de -traballos que
buscan un novo
análise para o
papel do rural
nas sociedades desenvolvidas descartando a tese de que .
'· datgunhas malformacións do sistema é
responsábel a sociedade agrária. t

Títulos de _Espiral
Maior narrativa
Suspense e violéncia son duas característicás dos títulos .que edita Espiral
Maior na sua colección de narrati·
va: Parque central e outros relatos, de Antón Riveiro Coello e En
terra perigosa de
Xesús ·Manuel
Marcos. O primeiro é un conxunto
de cinco relatos ,
nos que se buse:a a
tensión narrativa.
O autor deles,
Antón Riveiro
Coello, foi
premiado xa en
X.M. Marcos
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vários certames como o de narrativa
do Pedrón de Ouro. A segunda é un.ha
novela na que o realismo cru e a violéncia marcan o texto. O seu autor,
Xesús Manuel Marcos, xa partic ipou
. nun libro de relatos da Editorial Laio- ·
vento.+

Unha guia para .
coñecer o litoral
Cando está sobre a mesa a necesidade
de conservar o mar como un
importante recurso natural, económico e cultural a Guia ecolóxfoa do lito, :
ral galego, editada pp r Xerais, amosa a
riqueza do mar e do seu méio. Os seus
autores Concepción González, Luis
Míguez Rodríguez e Osear Garcia Alvarez afirman que "o feito de -que sexa
Galiza a cotminidade con máis quilómetros de litoral (1.675) de todo..o Estado, .con toda a bagaxe social, cultural, industrial e económica que se derivan desta citcunstáncia parece ser argumento de abondo para xustificar o
libro". Ainda que enganden que o motivo determinante foi o deterioro do
méio mariño. Por esta guia, o leitor
pode coñecer as características do auga, os movementos do mar ou os roteiros de interese ecolóxico litoral.+
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de equiparar líteratura a narrativa, esquencendo ·a poesía, e demafs xéneros ainda que en,tre os
anteriores se repartan maioritariamente o pastel do que coñecemos como creación literária. O
q~e sucede é que neste país hai
máis tradición de estudos poéticos, que o xénero poético tivo
primada na criación galega ata
hai poucos anos e era lóxico que
se lle .prestara atención preferen- .
te, sobre todo se se ten en canta
que foran poetas os que levaran
preferentemente a bandeira da
galeguidade. Otero, Risco e Castelao foron os prirrteiros en situar
a narrativa no lugar en que debia
estar. E a~da que Blanco Amor
Xosé Fernánde:z: Ferreiro.
e Cunqueiro acadaran obras realmente excepcionais, seguiron
ilustracións do imponderábel Sedurmindo á sombra de Celso
oane. Moi poucas, xusto mm moEmilio por mais que os intemento no que se procuraba a
grantes da Nova Narrativa Galegran novela, unha gran novela
ga comezaran a petar forte na
que todo o mundo equiparaba
mesa. Un .dato tremendamente
cunha novela grande, con moita
revelador, do inconsciente colecpáxina e, a ser posíbel, histórica.
Badiou deduce, desta proposta,
tivo nos estudos literários galePenso que é este un dos argumengas, confir¡na o antedito: nengún
que non é o mal (estereotipado
tos que reflecten o éxito de O
no terrorismo, afame e a glierra)
dos narradores citados, a pesar da
triángulo insimportáncia que se lles recoñece,
a medida das causas, senón todos
crito na cirfoi obxecto dun estudo sério da
aqueles tipos de ben concreto que
cunferencia,
sua produción narrativa, ímonos
motivan e pr9moven a fidehdade
sen negarlle A ver cando
resignando con pontuais ·achegadas persoas. E isto o que significa
maiores merea frase: "Eu seria de novo brigamentos a esta obra ou este aspecc eme n tos a se lle comeza
dista", recollida no número ante- - to, todo son regos e non hai rios.
·obra de Frei- a recoñecer
rior deste periódico de boca dun
xanes . Neste aFemández
home de 81 anos, sesenta despois
Por se fose pouco, nos últimos
estado de couFerreiro a
do "acontecemento de verdade",
quince anos a narrativa atópase
s as chega A
como <liria o pensador francés.
nunha época especialmente férmorte
de verdadeira
Pero se cadra quen mellar expretil. Tanta que os soportes e espáFrank Gonzá- importáhcia
sou esta idea ·foi Castelao cando
cios divulgativos foron e son inlez, unha no- que ten na
escrebeu en Valéncia en .1937:
suficientes para dar a coñecer os
veliña do oes"Moitas veces os mártires crian
diversos discursos. Por outra bante rara, que renovación
mundos que os herois nen tan se- . da hai xa a suficiente e necesária
serV'e para ini- do discurso
quera son capaces de concebir. E
distáncia temporal que nos perciar esa cha- narrativo
na miña. T erra comprirase a vonmita un xuizo crítico libre de
mada literatutade dos mártires".•
condicionamentos contextuais
ra popular, se galego
históÚcos. Aqui chega Frank
é que Lar e
MANUEL VEIGA
González, unha noveliña que o
Nós non a
mesmo autor considera menor e
iniciaran xa.
valoriza especialmente por "ser a
Rariña é desde o momento en
primeira obriñá do oeste que se
que en nada se parece aos discurpublica en língua galega. Nada
sos de Lafuente Estefan-ia, pero
máis. Outro dos valores engadinada de nada. Só en que as persodos foi de constituirse en inaunaxes viven no far west. Parece
guradora dunh·a "literatura de
unha cousa simpática, pero· ben
quiosque" que tan imprescindíbel
simples habíamos de ser se non
parecía e tanto se arelaba. Gon- · viramos máis alá. Certamente
zález-Millán concédelle tamén a
empréganse fórmulas narrativas
ruptura paródica co discurso histradicionais que nada teñen que
toriográfico predominante. Pero
ver coas paradigmáticas do xénenon todo acaba ai, ese é o comero. O que várias persoas conten
zo. E por certo, a ver cando se lle
históri~s .condicionadas por eleTítulo: A morte de Frank González.
comeza a recoñecer a Femández
mentos atmosféricos non é nada
Autor: X. Femández Ferreiro.
Ferreiro a verdadeira importánnovo. Pero que todas conten vaEditorial: Edicións do Ca!>tro.
cia que ten na renovacióñ do disriantes da mesma história xa non
curso narrativo galega.
é tan frecuente-Case sen querer
Comecemos por recoñecemos igirnos adentrándonos no que é o
norantes, descoñecemos se hai
do mito, coa sua poliédriestudo
Son
poucas
páxinas,
(91)
e
téñaalgunha edición actual, na mesa
ca
significación,
á vez que viaxase
en
canta
que
polo
meio
van
as
ternos a de Ediciós do Castro, do
ano 1975, ninguén se imaxine
que coñecemos na sua totalidade ·
os discursos narrativos actuais.
En todo caso ha de nos servir para b propósito que nos conduce.
E este non é outro que o de poñer de manifesto a precariedade
de estudos que tomen como motivo a literatura galega actual. En
Título: Si soy el son.
nengun momento estamos esqueAutor: Mi Son .
cendo o labor de un GonzálezEdicitorial: Discmedi S.A.
Millán, sen dúbida aquel que con
máis rigor e empeño andou os caPri:neiro disco deste fato cubano, educamiñ.os escritos nas duas últimas
do musicalmente nas ruas da Habana,
décadas da narrativa galega, a
cunha xa habitual impecábel base rítmica, comun a todos os grupos da especie
Narrativa Galega Actual (Xerais,
procedentes daquela illa. Mi Son é o no1996) é, hoxe por hoxe, referénme da formación, e se na percusión locia indispensábel para quen se
cen o seu bon facer, non se pode dicer
queira achegar ao estudo do detamo do resto do instrumental, máis discorrer Literário na Galiza. E non
creto, pero que contempla en conxunto
dun repertório -doce cancións- presunha sc;moridade contundent~, en aras
penses que estou a cair na falácia
. to para ser bailado de principio a fin.

rresponde á verdade revelada da
relixión, senón "coraxe" e "belixeráncia". Eses acontecementos
auténticos distínguense das opinións en que conducen a· unha
nóva maneira de ser. As opinións, en cámbio, valen todas
igual e son utilizadas para cons,truir "unha ética da comunicación" como a que hoxe impera.
A ética válida para Badiou tampouco supón · un ceo platónico
de verdades, senón de rupturas
concretas como xa se dixo, sobre catro eidos determinados: a
ciéncia, a arte, a política e o
amor . Como exemplos poden
servir o descubrimento da penicilina, os canónes de Bach, a revolución francesa ou o amor de
· Abelardo e Eloisa. Todos estes
casos defínense por producir un
antes e un de'spois, de feito esa é
a forma que ainda perdura mesmo de maneira tópica- para aefinir o relevante.

No XXI

cabodano
de Frank
González

mos polos teneos pertencentes á
identidade tanto individual como
colectiva. E todo isto leva a que
haxa que estudar, dentro dos diferentes planos narrativos, unha
funcionalidade espacial múltiple
entanto que o tempo se reflecte,
paralelamente, en un segmento
unitário que se vai abrindo en sucesivos micro.segmentos que deberan ser coincidentes pero que
non o son obrigatoriamente. O
famoso "espácio e tempo reducido na novela" atopa aquí boa enseña. E ·tampouco habia estar de
.mais un estudo sobre as personaxes no que se refire á caraterización inversa.
Mesmo en contra da opinión do
próprio autor -pensará hoxe o
mesmo?- quixemos con estas
liñas demostrar que non é todo
tan sinxelo como e pinta. Mira
por onde acho aqui un evidente
parecido con Os Dous de Sempre, outra novela moi inxustamente valorizada de cotio.
Vai sendo hora de que nos tomemos completamente en sério; mellar dito: que retomemos en sério
o noso discurso narrativo, un discurso que non é peor por ser diferente. Vai' sendo hora de que cese
o automenosprezo que nace de
comparamos con outras realidades e contextos alleos. Vai sendo
hora de que andemos polo camiño que nos trazamos, non polo
que outros se teñan trazado. •
XOSÉ M. EIRÉ

Derrubando
fronteiras
Título: Litoral. Especial Literatura Galega.
Autor: Varios.
Edición: Málaga, 1996.

A revista malagueña Litaral empresta, de xeito monográfico, as
páxinas do
seu último
número á
poesía galega
contemporánea nunha
edición que
ten en Luciano Rodríguez
e Antonio JiBlanco Amor.
ménez Millán aos artífices deste achegamento á nosa lírica. Na revista podemos efectuar

canta de discos

Mi Son

Ademáis, e sobre todo, de bongoes,
congas, timba~ e percusión menor,
Mi Son aportan a novedade, neste
tipo de formacións, dun violín, co
engadido habitual de contrabaixo,
guitarra e' voces, qíe cantan unhas
historietas apresentadas coma banda
sonora de La Habana. Letras sinxelas/feitas á·medid.a· dunha música
que apenas deixa espazo para a melodía; sucesión dos distintos xéneros
que a música cubana foi 'legando ata
a actualidade: guaguancó, son, sonmontuno, cha-cha-chá, bolero, guajira e <lanzón. •
X.M.E.

un percorrido polos textos de autores que van de Xohana Torres a
·Eusebio Lorenzo BaleiróB, mentres se reserva a primeira parte á
revisión, obrigadamente breve, de
figuras fulcrais na nosa tradición
literaria como Rosalía, Cabanillas, Manuel Antonio, Celso Emilio, Pimentel, Novoneyra o Manuel María, entre outros, dos que
se escolma un único texto presentado directamente na súa versión
española.

É Antonio Jiménez Millán quen
abre o tumo dos artigo con "Finisterre, viejo mundo", onde fai
un percorrido polo noso pasado
histórico e literario dun xeit escueto e bastante clarificador, eremos, para o lecctor afastado da
no a realidade intrínseca. Desde a
Jdade M dia
o autor vai·
trazand o
a pecto
máis salientable
nas
distintas
époMarina Mayoral.
cas históricas
que nos tocou vivir e de como as circunstancias socio-políticas foron deixando a súa pegada na Üteratura. Ao
mesmo tempo deixa constancia
das opinións de críticos foráneos
--Gerald Brenan, Menéndez Pelayo, Alberti ou Federico G. Lorca- tanto a respecto da nosa xeografía como da creación poética.
Nas súas últimás palabras atopamos un perfecto resumo do qu~ dá
de si este número:
Hemos querido ofrecer, desde las
páginas de Litaral, una visión de
conjunto de la cultura gallega
orientada en tres direccione : en
primer lugar, texto de autores a
los que podríamos considerar
"clásicos contemp ráneo " ( ig los XIX-XX); de pues una
mue tra de la poe fa gallega actual que incluye a quince ~utor
represenrativo del di tintas opciones estética . Debemo
Por último, agradecerá
querem s destacar la cone- revi ta
xión de la po- Litoral a ú
esía con la fermosa
artes plá ticas
y para ello forma de
contamos con derrubar as
las ilustracio- fronteiras
nes de valiopara espallar
sos artistas.

a nosa

A reflexión palabra
sobre as intepoética
rrelacións da
nosa poesía
coas peninsulares e foráneas, nomeadamente de expresión
portuguesa e castelá,' chega da
man de Ramiro Fonte no artigo
"Una poesía europea". Difícil tarefa a que 5e propón este autor:
definir a nosa· tradición literaria.
As peculiaridades históricas que
padecemos e o feíto de nos ser
prohibida a expresión na nosa
lingua durante épocas ( recordemos os séculas escuras e os longos anos de franquismo) fan desta tarefa un reto que Ramiro
Fonte solventa do mesm0•xeito
en que os propios poetas resolve-

ANOSA TERRA

ron o escurantismo: obviando o
poder das tiranías e das armas,
opóndolles a forza da palabra e
abríndose a novas tradicións líricas expresadas en linguas diversas. Só así vai a poesía galega
acadando estátus de europea nun
empeño que é sempre bidireccional pois, como di o autor:
·
La necesidad de diálogo exterior
de todo escritor o amante de la
poesía en la Galicia de hoy, debe
venir acompañada del interés de
aquellos que escriben o leel'l. poesía en las distintas lenguas peninsulares. El diálogo nunca tiene
una dirección única. La más que
interesante tradición de la poesía
moderna en el contradictorio espacio peninsular se expresa en
distintas ·lenguas. Nuestra tradición limita con Pessoa, con Carner o con Cemuda, del mismo
modo que sería deseable que la
de cualquier lector o verdadero
amante de poe ía peninsu lar de
final del iglo XX, supiese que la
suya puede limitar también con
Ro alía de Castro, Ramón Cabanillas o Álvaro Cunqueiro.
Pola súa parte, Luciano Rodríguez, pon a nota máis académica
e na súa "Una introducción a la
poesía de los 80" traza, máis unha
vez, as rutas precisas para que un
lector alleo se poida introducir
doadamente na poesía dos anos
oitenta. Autores como Ferrín ou
Cunqueiro, grupos poéticos dos
anos setenta (Rompente, Cravo
Fondo, Alén), premios e revistas
da época vanse integrando nun
discurso útil e necesario para desterrar vellos tópicos -labor no
que, por outra banda, está empe-
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ñado Luciano Rodríguez desde as
súas antoloxfas Desde a _palabra,
doce voces .(1986) e Los caminos
de la voz (1995) ás que remiti.mos- e reafinnar, dunha vez por
todas, a verdadeira historia
dunha época que comeza agorá a
ser, merecidamente, estudiada. O
lector pode achegarse así dun
xeito máis completo a este momento esplendoroso que o propio
crítico sintetiza deste xeito:

Anxo Femán-Vello ou Arcadio
López-Casanova. O volume
complétase palas notas p-ictóricas do roáis granado da nasa arte: autores- xoves como Berta
Cáccamo, R. Baixeras, Xosé Freixanes codeándose con Maruja Mallo, Luís Seoane, Grandío,
Laxeiro, Granell, Masjde, Lugrís
, ou Colmeiro. Tal magma creativo conforma un producto alt~
men te valioso lanto pola súa
cuidada estética pictórica como
pola grande valía poética.

H ab lamos al principio del mo ~
mento importante por el que
atrávesó la
poesía gallega en la década de los
80. Se han
levantado
voces diciendo que se
trataba de un
falso esplen. X.L Ménde:z: Ferrin.
dor.
Diré
simplemente
que la poesía joven se encuentra
en una fase de sedimentación: los
últimos libros publicados por los
poetas aquí convocados hablan
bastante claro.

E tras o percorrido polos poemas
que nos conforman literariamente como galegos; despois de.
ter recordado a -autores que, sen
estar esquecidos, ficaran na caixa azul da memoria; relendo
versos sempre amados só n:os
queda, con eses paxaros de Arturo Souto que ilustran o "Punto
final" de José María Amado,
volver ao comezo e disfrutar -0utra vez da nosa esencia poética e
pictórica e desexar. que tamén
outros a disfruten pois como di
este autor no citado texto:
La cultura une, no separa.
Absurdas prohibiciones ·llevaron
a desvirtuar lo que dentro de la
cultura [la representado Cataluña o Vasconia, hoy Galicia, raíces de un mismo árbol.

Tras a lectura destas notas introd uc to ri as comezará o lector a
disfrutar da selección dos textos
e das súas magníficas traduccións
no español realizadas, entre outros, por autores como Marta Pía
Lorenzo, Manuel Outeiriño e
Eloisa Otero, Alfredo Rodríguez
López-Vázquez, Xosé Mª Dobarro, Olga Novo, Miro Villar, Xabier R. Baixeras ou Luciano Rodríguez e tamén das autotraducións, que fan dos seus poemas X.
Mª Alvarez Cáccamo, Miguel

Antes de rematar debemos agradecer á revista Litoral a súa fermosa e ine~quecible forma de
derrubar as fronteiras para espallar a nosa palabra poética, a
máis auténtica e libre.+
TERESA S .EARA
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Autora: Rita Longa (Cuba, 1912).
Obras máis destacadas: Cáncer (1945),
Fonte dos Mártires 0947), Bosque dos Hé·
roes (1 973 ), Xema (Bel¡,>rado, 1989) e Nibynebci a Marcí (Oleiros 1991).

Dentro do desenvolvimento do
arte escultórico en Cuba, o caudal' feminino do arte foi reducidísimo. A primeira muller que culti v ou a escultura en Cuba foi
Guillermina Lozano, polo ano
1895. Na actualidade, 'non se poden citar as artes plásticas sen facer mención a Rita .Longa, que
acadou nas suas obras outorgar alma e vida ao inanimado: mármo,
re, bronce, madeira e granito. Escultora sinxela, sen fachenda ainda que prnmiada en numerosas
ocasións polos méritos .acadados
nos 64 anos de vida artística. A
sua producción é extensa e multiforme, enriquecendo coa escultura a Cuba e ao exterior con monumentos,· bustos ou obras alegó-

Unha das obras de Rita Longa a quen
podemos ollar na foto de enbaixo

ricas para as que utiliza unha ampla gama de materiais.
Desde a sua primeira obra, Diana
no ano 1932, esta escultora amo-
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NORBERTO FERNÁNDEZ

Sae Construir a paz, un libro
pens3:do desde a·solidarieda~e
Un proxecto d~ Educadnres pala pc;¡z
reune a escritores, pintores e debuxantes
*

ÓSCAR LOSADA

Educadores pala paz,Nova Escala
Galega embarcouse nun ambicioso proxecto editorial que ·ca ·
título Construir a paz. Cultura
para a paz vai editar Xerais. O
obxectivo non rematará coa edicición do libro, xa que a parte
plástica incluida ccinstitue outro
subproxecto con entidade forre
e própria, o que propiciará que
se monte unha exposición itinerante que pasará polas principais
cidades galegas. O coordenador
da obra é Xesus Xares, profesor
m;liversitário na Coruña, quen
valora que "tras moitos anos de
tarefa na educación para a paz,
vimos o momento de lle dar un
pulo social, xa que pola sua especialización sempre andas a
traballar cun sector restrinxido
da povoación, e de ai xurdiu a
idea a sacar adiante este libro,
que pode chegar a capas máis
amplas da sociedade".
O proxecto editorial -consta de

J.1 ensaios, 3 7 colabouras literá-

sou como se podia dar vida ao
inanimado. T raballou na beleza
do corpo humano, nomeadamente de muller, con elegantes estilizacións nos rasgos esenciais das ·Suas concepcións. En
todas as suas obras entrega beleza
e vida atravesando Cuba. Algunhas das máis impor.tantes
son: A Ponte dos Mártires (1941),
a célebre e famosa bailarina do ·
Ballet Tropicana (1950), Forma,
espazo e luz e o Bosque dos Heroes
en Santiago de Cuba (1953).
T amén con ta cun monumento
en Oleiros, adicado ao escritor e
poeta Jose Martí.

Rita Longa,
ma1s
de 60 anos
de escultura
en Cuba

Desde o ano 1932 ao 1996 leva
realizado 290 obras artísticas,
viaxado por todo o mundo ~ ga,
lardonada en moitas conmemoracións. Actualmente comezou
no Hotel Habana Libre unha
obra monumental, ·un reloj de
auga Clepsidra, realizado cunha
técnica moi avanzada que combina luces, música, láser e auga.
A valoración que de Rita Longa
fan os cubanos . vai máis alá
dunha simples artista; a sua
constancia, a sua ligazón ao destino da illa e a sua responsabilidade no Consello Asesor para o
Desenvolvitnento- da Escultura
Monumentária e Ambiental outórganlle o máximo r~ngo artístico en Cuba.•
MARIO AMADOR E.IRÉ
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rias, 20 obras plásticas feítas a
mantenta para esta idea literária.
"En princípio, sinala Xares, a
nosa filosofía era a de arroupar
cos escritos aos especialistas na
educación para á paz coas aportacións dos literatos e dos artistas plásticos e eses apartados remataron sendo un obxectivo en
si mesmo, constituíndose nun
reto moi atractivo". O traballo
editarase en formato de libro de
arte e consta de carro apartados
no que atinxe aos textos apresentados. En O mundo no que vi,

vimos.Alguns conflitos e retos ur,
xemes reúnense trece ensaios que
abordan nunha panorámica global os atrancos actuais do mundo, desde África até a ex-Iugoslávia. Mariano Aguirre, Carlos ·
· Taibo, Xulio Rios e Margafüa
Ledo son alguns dCJs asinantes. O
segundo módulo chámase Pensar
e actuar para construir a paz e
consta doutras trece reflexións
nas que cómpre subliñar a pre- _
senza de Adolfo Pérez Esquivel e
Rigoberta Menchu. O terceiro
capítulo. versa sobre Se queres .a

paz. ·. . educa para

a paz.

Abran~

gue cinco ensaios e textos literá~
rios para os máis cativos.
No eido da criación hterária
atopámonos con autore.s dabon~
do c oñe cidos Í10 país; Fran
A lonso, Xosé Mª Alvárez Cáccam_o, Fernán Vello , Ramiro
Fonte, Manuel Maria, Román

Raña, Antón Reixa, Xavier Baixeras, Ana Romaní, Pilar Pallarés, Xúlio Valcárcel, Marilar
Aleixandre, Cid Cabido, Neira
Vilas, Suso de Toro e Xosé A.
·valente. Tamén haberá catro
autores cataláns e tres bascas
(tr_aducidos es tes se te ao galega),
ademais dunha aportación de
tres literatos lusos, Eugénio de
Andrade, Luis Filipe Ele Castro
Mendes e Nuno J.udice.
·
A idea de facer unha exposición
coa parte plástica xurdiu dos próprios participantes. "Saiu deles o
vender as suas obras directamente
para doar a cantidade recadada.
T emos falado tamén con Xerais
para que o prezo do libro non exceda das cinco mil pesetas. Cahdo cobran os gastos a ·editorial
aportará os benefícios para os
proxectos solidários que irnos pór
en marcha en América". A exposición poderá verse na Estación
Marítima da Co_ruña do 19 de
Novembro ao 15 de Decembro, e
· despois -marchará á Casa das Artes de Vigo desde o 27 de Decembro ao 30 de Xaneiro. Posteriormente instalarase en Lugo e Ourense. Nesta mostra, os visitantes
poderán contemplar as obras de
dezasete pintores, entre eles Laxeiro, Mantecón, Patiño e Menchu Lamas: cinco escultores e dez
fotógrafos, entre os que se atopan
Vari Caramés, Xu.rxo Lobato e
Manuel Vilariño; cinco humoristas gráficos, Forges, Xaquín Ma.
rin, Siro, Máximo e Romeu e seis
ilustradosres con especial destaque para Miguelanxo Prado.
Xares, agradece "o labor desinte~
resado dos participantes" e salienta "a rede de voluntários que
está a xerarse entre as ONG ·e
persoas a título individual que
compartimos este proxecto solidário". O libro· apreséntase na
Coruñ-a o 22 de Novembro no Teatro Rosaha e en Vigo, o 3 de
Decembro no Centro Cultural
Caixa Vigo~García Barbón nun
acw no que participarán alguns
ensaistas e escritores e que con~
tará co engad ido de actuacións
musi.cais. Na Coruña tocarán
Cantigas e Agarinws, Uxia, Nani
Garda e Ber.ugüetto, mentres en
Vigo escoitarase a Tomás Camacho, .Carlos Núñez, Nani Garcia
e Einílio Cao. Alfonso Heimida,
na Coruña, e Antón Reixa, en
Vigo, exercerán de presentadores <leste proxec~o que ten implicado a grande parte dos criaaores culturais do país. +
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pontevedresa. "Como vas ler,
disfrutar da literatura é preciso
ter ti:anquilidade e os rapaces xa
comezan a abafarse ou cos estudos ou co paro".

·Fina Casalderrey
'Non me pecho á universalidade pero siá uniformidade e iso .
non é ser ruralista'·
-0- CARME VIDAL

SON AS CINCO EMEIA DA ,TARDE EOS NENOS SAEN APRESA DO COL¿XIO PÚBLICO DE MORAÑA. ATRAÍDOS POLA CÁMARA DO FOTÓG~AFO ACHÉGANSE AFINA CASALDERREY, ASUA
MESTRA ENOVA GAÑADORA DO PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL. ASÓ UN DIA DE TER RECEBIDO ANOTIFICACIÓN DO PRÉMIO, FINA XA ESTA CANSA DO BALBORDO MONTADO. GOSTARÍALLE QUE, EN LUGAR DE TANTA ENTREVIstA, NOS XORNAIS SAÍSE UN GRANDE ANÚNCIO QUE DIXERA :"LEA OMISTERIO DOS FILLOS DE WA, ESTA GUA!DOPARAGUAl".

-

'I

gustaria que fosen os
maiores", sinala· a escritora, que non porfia en
libros por tempos e convida a que desde todas
as idades se acheguen á
sua literatura para cativos e saiban volver á inxenuidade, á fantasía e a
se deleitar coa literatura
pensada como pracer,
porque Fina renega tamén de calquer sorte de
moralismo e didactismo
nos libros para neno .
''Non me trabuco cando
mando un libro a un
concurso de nenas ou
maiores, pero unha obra
considerada para nenas
pode ser unha história
preciosa e é unha mágoa
que lle poñamos barreiras", di a autora de Mutacións Xenéticas ou

Por segunda vez consecutiva unha obra galega
recibe o Prémio Nacional de Literatura
despois de que o ano
pasado caira en mans
do tamén mestre Xabier
Docampo. "Para min é
moi importante que llo
dean a unha obra escrita en galega, porque algo axudará a que a xente perda medo a defender a sua lingua ao
ver que con ela podes
chegar lonxe", di a escritora mentres se gaba
de non ter escrito nunca noutra língua e sorri
ao mentar que a están a
ler xa en Castela ou
Catalunya, pero sempre
"traducida do galego, é
bon que as obras galegas se lean fóra, pero
que as traduzan!".

Duas bágoas por Máquina.

l.

Eis un dos seus contributos á normalización
,
lingüística da que, coma mestra, coñece ben
as suas eivas. T amén é a
forma de porse a ben
coa sua história e darlle
a .volta, á sua maneira
, "ao extremo ao que
nos fixeron chegar" .
"De nena falaba galega
pero non por ser unha
hemina senón porque
era de zona rural. Lago
falei castelán como a
maioria porque non tiña oportunidade de coñecer a nosa história
nen nada de nós mesmos e metéronme na
cabeza que era unha
vergoña, até que tiven
a sorte de a topar, na
primeira escala, a un
home que era mestre,
culto e ademais escrebia e falaba en galega. Era A velino Pousa Antelo, e aíndá o outro dia se emocionou cando no
contei. Dóehe todo o .que pasou
e quédache dentro como unha
grande ferida. Eu, debéndolle
todo aos meus país: tiña vergoña
de que eles falaran galega e eles
por me compracer falaban castrapo. A que extremo nos fixeron chegar! Non hai direito".

CAMI~

Despois das cámaras e micros
irrompir no coléxio público de
Maraña, a Fina Casalderrey quédalle o regusto amargo de ter fa.
lado rnoito de si mesma e pouco
das obras. A pesar de contar cos
máis prestixiados prémiós literários nos cinco anos que leva publicando, aínda non é quen de
se chamar a si própria escritora.
"Cóstame porme no papel, só

ANDO COA HISTORIA

As Guias de ·
A Nasa Terra axúdannos
a canecer o pa1s
/

Para levar no peto e sair a percorrer as rotas

de Galiza

son unha mestra. Cando gañas
un prémio parece que as tuas
opinións son máis importantes",
di nunha pequena aula con
grandes ventanais desde os que
uns cativos fanlle o símbolo da
victória mentres ehl sauda e sorri. "Están contentos co prémio
porque me ven na tele pero non
lle dan demasiada importáncia.
Os nenos son como a min me

"Non me pecho á universalidade pero si á
uniformidade. Cada
quen escrebe desde o
seu e non ten que aver- ·
goñarse. Para falar mal
dunha obra clise que é
ruralista, que é iso? Acaso Hornero non escrebeu sobre Grécia e Almudena Grand~s non o
fai sobre Madrid?", manifesta Casalderrey na
defensa da literatura
desde a "autenticidade e
honestidade". Para que
os nenas · lean só recomenda "infundirlles ilusión" e bota man da sua
experiéncia cando cativa, que a levou a odiar a
literatura: "Pensaba que
todos os escritores estaban mortos de rnoito
tempo, mandábanme estudar de rnemória isto e aquilo,
e non gastaba da literatura. Des.c ubrinna despois e, corno moitos
da miña xeración ,, pola miña
conta".

_1

Tempo para a lectura é o que
falta na sociedade mediática que
até rodea aos máis pequenos de
pantallas, pero non é só este o
problema que atopa a escritora

Mulleres e literatura
Fina segue a falar, allea de novo
ao prémio que fixo que por vez
primeira saira en "teles de fóra".
"Nunca pensei en deixalo e nen
siquera seise chegaria a escreber
nada se non estivese cos nenos.
T ampouco seria quen de dar clases se me estiveran chamando,
como agora, cada quince minutos. Só quero que digan que o libro é bárbaro e o lean, non teño
máis que dicer", repite a escritora allea a todas as glórias que
prefire, en todo caso, "en pequenas doses porque eu son asi coma me ves". Non ere que er
muller sexa requisito indispensábel para escreber literatura para
nenos e pon os exemplos do
eus colegas-home para demo trar que os hai "moi sensíbeis e
mullere que e creben de forma
moi dura, cando e e crebe
tran fórmanse as per as. O da
literatura para neno é un do
sambenitos que nos colgan ás
mulleres pero non é certo que
sexa só para nós como tampouco
que non podamo escreber outro
tipo de literatura".

T ardou Fina Casalderrey moito
en se atrever a publicar. Hai
apenas cinco ano que viu a luz
a sua primeira obra. Desde aquela os prémios non deixaron de
acompañala: Merlín, Narrativa
Breve, Barco de Vapor ... Sen
explicar a tardanza polo temor
maior das mulleres a se enfrentar co público, a escritora recoñece que ao comezo "tiña medo
porque cría que non ia gustar,
logo pensas no que van dicer o
críticos e se poden c~ndicionar
a tua obra. As veces atúrdenme
porque dun mesmo libro un di
que é co tumi ta, outro que de cribe un ambiente de forma rna,
xistral..., un di que é unha narración de contra te fr nte a
outro que fala dunha história
maniquea".
No prelo ten unha n va bra
coa que vai "romper cos tabues"
e na que fixo "t do qu me
apeteceu, é un libro que esqu ceu a censura. Cand un rapaz
vai ter unha experiéncia exual
o que se adoita fac r nbs libros é
ignoralo, cando na realidad i
pasa, e neste -libro tamén pasa e
eu atrevinme a contalo. As veces estás moi pendiente das ataduras e desta volta solteinas todas", comenta. Vai ser, de segu,
ro, unha nova obra de verán que
é cando a escritora compón novas histórias. No inverno só é
qúen de correxir probas, ocupada como está na sua xomada de
mestra que non quere alixeirar e
tamén nos traballos na casa
"apesar de ter unha fam ília estupenda que me axuda". •

&WwnbM!Y~
64 páxinas a toda cór con planos,
fotografias, gravados, debuxos e
suxeréncias para o camiñante.
Xa á venda en quiosques e
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OPtNIÓN

A PROPÓSITO DlJNHA HOMENAXE CINEMATOGRÁFICA
CARTA ABERTA AO CRÍTICO CELSO X. LÓPEZ PAZOS
Estimado Celso: Como colectivo non ternos por
costume responder ás opinións discrepantes coa
nosa liña de traballo (refírome, por suposto, ao
Cineclube Carballiño e ás Xociviga). Non o fa,
cernos porque a máis das veces non teñen unha
intención clara, xa que ou son producto de en,
vexas primárias ou son gañas de amolar e dar a
nota. Por regra xeral facemos próprio aquelo de
"non hai tnaior desprezo que non ter aprezo" .. .
Pero ti es unha excepción porque parécenos que
estás a este lado do cine, sabes da crúa realidade do
país nese senso, e coido que che debemos unha res,
pota elegante ao teu artigo "Confusa homenaxe d,
nematográfica" publicado nonº 749 de A Nasa Te,
rra. Ncl expós, con argumentacións sólidas (pero
rebatíbei ), a tua discrepáncia cos actos que irnos
promover en Ourense a iniciativa das Xociviga co
a io da Depuración provincial. Confesas que te
enteiraches tr
manas a.Rtes (polo número 746),
pero hai xa mái dun ano que está en marcha o
proxecto ~e recuperar a memória de cinco pérsoei,
r s ourensán (memória exclusivamente "cinema,
tográfica"). n, en efecto, Cario Velo, Xo é Suá,
rez, I aac Fraga, Antonio Román e Cesáreo Gon,
zález. Hai un intre no que case apostas a que o acto
e fa¡ rcspondendo ao «accidente da natureza ( . .)
do territorio onde se nace A l(pai.sanaxe» que dís
noutra ocasión. Non, non é asi. Irnos por partes.

MIGUEL ANXO
FERNANDEZ

Carlos Velo.

1( •

'Cando

Xa á marx <li t , im co teu critérios para con,
id rar que n n
p de facer unha homenaxe a
p r oeiro "antifranquistas" como Velo e Suárez,
xunto a "tres franqui tas convencidos" como Fraga,
Román ou Ce áreo González. N n serei eu quen
tente conv ne rte do contrári , pero déixame
fonnu larche algunha aclaración s e tamén algun,
has interrogante . Poderiamos comezar palas
complexa relación Arte,Ideoloxia, pero remata,
riamos aborrindo ás ovellas, aparte de confesarme
pouco docto na matéria como para manter unha
liorta dialéctica de tan groso calibre. Na antigua
URSS, Eisenstein conseguiu sobrevivir a pesares
das presións de Stalin, que sen embargo truncou
unha boa parte 9-a sua creatividade cando estaba
na súa mell or etapa. Na América da posguerra, o
l_unático senador McCarthy (o da «caza de bru,
xas») provocou a perda irreparábel de toda unha
xeneración "progresista" de directores, guionistas
e directores, seguramente chamados a facer un ci,
ne máis vivo do que Hollywood fi:x.o naqueles
anos. Pero un dos seus «chivatos» foi o gran Elia
Kazan, nun fe íto desgraciado que leva purgando
desde aquela. E aí seguen as suas películas, obras
mestras a grande maior~a. Por iso compre hianter
cerra prudéncia á hora de etiquetar en función
das ideas ou dos rex.ímenes. Explícame.

Velo, Suárez e o
Román das
prime iras
curtametraxes,
facian cine,
tiñan de costas á
case totalidade
da
intelectualidade
galega. Esa
situación ainda
non mudou
-plenamente,,

Vaia por <liante que, certo, Carlos Velo era un pa,
triota e un grande cineasta, un mestre de mestres,
o home que seguramente teria cambiado o rumbo
do inexistente cine nacional galega de non serpala barbarie fascissta. Pero era tamén un cabaleiro.
Sabéndose nas suas antípodas, a Román nunc!l lle
retirou o saudo antes de 1938 ainda que despois x.a
nunca voltarian a coincidir físicamente. Román
pola contra era un "bon vivant", un fillo da bur,
guesia ourensán, e como tal absolutamente desin,
teresado palas ideolox.iás ou polo activismo político. Pero fixo en Galiza as curtametraxes "Canto
de emigración" e "O carro e o home" (de clara
inspiración formalista no cine soviético e nas do,
cumentais dos anos vinte), e máis tarde "Intriga",
un dos mellares filmes da história do cine español,
que o m~mo Buñuel descobreu abraiado nunha
emisión televisiva en Nova Iorque. Tampouco me
atrevería a soster que era un fascista, un franquista
convencido. Eu definiríao' coma un tipo que non
quería problemas ... A isto uns chámanlle cobardía, outros peseorismo, ou®s complicidade. Non
o sei, pero o que si podo asegurar é que cando a
Román se lle perguntaba por Velo non habia asomo algun de desprezo ou de xenreira. Nos seus
ollos (e perdón pola licencia poética) liase mellar
o lamento dunha amistade perdida ca outra cousa.
Mira, meterse na ·valoración das obras pola mili,
táncia dos autores é un risco moi sério. Certo que
sacando media dúcia de películas, Román rion pa,
sa de ser un artesán dé limitada imaxinación no
resto da sua filmografía. Pero se imQs por ese cami,
ño, Vélo fixo a finais dos sesenta tres longametra,
xes que cada vez que llas mentaban o ho.!lle. poñfa,
se verrnello da vergoña (e iso que case se viu obri,
gado a facelos). De aí a miña resisténcia -a etique,
tar o cine. Acaso a obra de John Ford, Frank C-a,
pra, Howard Hawks ou David Lean é reacéioná,
ria? Apestan os seus filmes por ser eles uns conser,
vadores irreductíheis? Qué diferéncia ao cinéfilo e
aburguesado T ruffaut dQ inquedo e revolucionario
Godard? El Cid é un filme imperi~lista? Roma dttá
aperta é de esquerdas ?... Son perguntas que segura,
mente te inciten a poñerte deseguido a responder
a esta carta, a ti ou a calqueira leitor. Pero non se
trata cliso, nen teño intención de polemizar, pois
- seguramente todas as respostas levarían razón.
Evito falar de Xosé Suárez porque calquera causa
que se diga sempre será pouca para lembrar que
había nel un documentalista galega que nos teria
levado a cotas inimaxinábeis de nón ser pola tra,
x.édia do 36 ... Ademais era un gran e moi esix.ente
cinéfilo. Lamentabelmente só nos queda a lem,
branza de "Mariñeiros", xa que non as suas ima,
xes. Pero no referente a Isaac Fraga e Cesareo
González, convén facer unhas cantas precisións.
O exibidor Fraga era un home de negócios que
fundou a sua empresa moito antes de que o dicta,
dor provocase a longa noite de pedra sobre o noso
país. Cando Franco usurpou o poder, Isaac x.a tiña
vários Locais na Galiza nos que se podia visionar
todo tipo de cine (insisto, "todo") , e se aJgun criterio tiña era o único de gañar cartas, nada máis.
Era tamén un home de cine coa sua própria equi,
·pa de camarógrafos e fixo moitas filmacións. Se
elixiu acomodarse ao sistema haberia que poñerlle o mesmo reparo que a todo negociante: alíouse
co poder polOs cartas e polos priviléx.ios, pero
non pasou amáis ... Fraga non destruiu "toda com,
peténcia no ramo". Ao mellar era o ramo o incom,
petente, que xa é outro cantar. Quizá.is haxa que
poñerse un pouco cínico ao analisar esta cues,
tión. Non podemos botarlle en cara a un empre,
sário que tente monopolizar un mercado mentres
os demáis segan a táctica do avestruz e agachen a
testa ... Os locais da empresa Fraga sempre· estiv~,
ron disponíbes para os actos gal ·eguistas. Permíte,
me que cite a Valentin Paz Andrade no seu libro
"Castelao na luz e na sombra' 1, cando lembra que
«Coido de xustiza facer constar que o T eatr9 Garcia
Barbón, para aquele acto [refírese á celebración do
. 25 de Xullo, Dia de Galicia, no año 1930], foi ce,
dido sen pago algún de aluguer, polo empresario don
Isaac Fraga Penedo. O mesmo rasgo tuvo cantaS veces para actos culturaes ou de ~xaltación galega, en
Vigo, Sant lago ou outra dbdade da nasa T erra lle foi
· solicitada algunha sala» (Op cit.p.268). Desde logo

· non era un oportunista ou un peseteiro ... O que
logo foi acontecendo coa sua empresa (nos anos
sesensa xa estaba moi á marxe da x.estión) é outra
causa. Pero coido excesivo etiquetalo de "adula,
.dar da ditadura". Insisto no tema do cinismo. De
todos os xeitos é unha figura en proceso de reví,
sión e aseguroche, Celso, que variará a tua opinión en canto haxa máis informacións.
Queda para o final, Cesáreo González. A pergun,
ta é a seguinte: T eriamos hox.e unha mínima in,
fraestrutura -industrial en Galiza de ter saido
adiante o gran proxecto que o productor abriga,
ba para a sua terra? Era tamén un oportunista ou
habia algo de verdade naquel empeño seu de tra,
er as equipas a Galiza para filmar "Botón de án,
cora" ou "Mar aberro" ou tantas outras ... ? Non
era máis cómodo facelas en Andalucia (por
exemplo), onde habia roáis luz para rodar, mello,
res comunicacións ou inclus() máis oportynida,
des para dispar de estrelas estranxeiras? Imolo
crucificar por ser o artífice da "gallegada"? ... A
cuestión é apaix.oante porque detrás do home pú,
blico Cesáreo' González, triunfador nato, embaí,
x.ador do cine franquista en América, home pri,
vilex.iado nas esferas do poder, agachábase outro
home do cine que amaba a Galiza pero ao seu
x.eito. Era tamén un empresário ao que só lle in,
teresaban os benefícios, certo. Pero quizáis sexa
·chegada a hora de recoñecerlle que (ao seu xei,
to) dese~ou que Galiza tivese unha indústria cinematográfica própria. E ogallá rivera sucedido
porque hoxe segura}llente non andaríamos a la,
mentar a sua falla. As veces non é tanto se foi ou
non foi franquista, §enon como «sentiu» o cine.
Non podo extenderme máis palas naturais ra,
zóns de espácio, pero agardo que entendas que o
criterio planteado para esta Homenaxe a cinco
persoeiros do cine que teñen en comun ter nacido en Ourense, foi aberto, plural e centrado
nun único critério: o cinematográfico. O ano do
Centenario é unha boa oportunidade para que
Galiza e a opinión pública descubran moito do
que permanece agachado, esquecido, para con,
tribuir a reforzar a nosa memória cinernatográfi,
ca a todos os níveis e abanos. Ogallá que as res,
tantes províncias galegas, que outros cineclubes
_e asociacións, que outras institucións, propux.e,
ran iniciativas coma a nosa (semellantes ou me,
llores) . T eríamos dado un gran paso.
Xa sei que me saio do tema, pero é vergoñante
que a Academia do Cine, o Instituto do Cine e
das Artes Audiovisuais, que o Ministerio de Cul,
tura, seguisen para adiante coa «mascarada» do
Centenario en Zaragoza arredor de «Salida de Mi,
sa de 12 del Pilar», cando x.a sabemos (incluidos
os especialistas estranxeiros), que o primeiro que
fixo unha película con cámara stándard Lumiére
foi o francés naturalizado galego, José Sellier, en
1897 na Coruña: "Entierro del general Sánchez
Bregua". E desde aquí quedámonos cos brazos cru,
zados, comparsas mudos dun circo que gastou 100
millóns de cartas públicos para esquecer (ou desprezar ?) o achádego galega. Qué deberíamos facer?

É bo discrepar, pero tamén convén reflexionar.
Cando Velo, Suárez e o Román das primeiras
curtametraxes, facian cine, tiñan d"e costas á ca,
se totalidade da intelectualidade galega. Esa si·ruación ainda non mudou plenamente. A nosa
opinión pública ainda non acaba de entender
moi ben a utilidade ou a necesidade dun audio,
visual próprio. Ao mellar con iniciativas como
a nosa (na sua modestia) axudamos a darlle a
volta ao asunto. Interesan os nasos homes de ci,
· ne polo que fixeron.· Do que pensaban ou do
que poideron facer, tempo haberá para reconsi~
deralo ou cuestionalo chegado o caso (nesa di,
rección a Homenaxe inclúe cinco monografías
que tentarán poñer luces e clarexar sombras so,
brea sua vida e obra). Desde O Carballiño, nós
só preten demos axudar á memória, sen dar lec,
cións de nada a ninguén. Só pedimos respeto
para o noso traballo. Unha aperta. •

•

crítico e director
do Cineclube Carballiño

MIGUEL ANXO FERNANDEZ é

28

ANOSA TERRA

7 DE NOVEMBRO DE 1996 • Nº 751

MANUEL R1v AS

O reGeneralísimo reFranco
En-Chantada, o gobernante Par,
tido Popular vén de restituir o
nomenclator franquista da vila,
despois de dous meses de alivio.
O dictador, e outros da súa cor,
da, volven dar nome a rúas prin,
cipais, vinte anos despois das
primeiras eleccións democráti,
cas, e co nomenclator correxido
en boa parte de España, coa tris,
te excepción de moitos canee,
llos galegas. ¡Que aburrimento!

..

D a breve nota de prensa, dedúcese que algúns hoste,
·
leiros protestaron palas
complicacións que lles supuña a
muda. Parece ser que incluso un
pedido por correo, un deses apa,
ratos para rebaixar panza que
venden na TVShop, foi parar ao
Pazo de Meirás na vez do seu des,
tino na rúa chantadina do reGe,
neralísimo reFranco. E o que é
aínda piar. Por mor do cámbio de
nome desa rúa, fileiras de clientes

despistados non encontraron os
seus establecimentos habituais e
perdéronse polas longas avenidas
bonaerenses, atopándose agora
en patadeiro descoñecido.
-Pois en Barcelona non houbo
eses -problemas, díxolle ao alcal,
de un emigrante retomado que
traballaba de taxista no aero,
porto do Prat.
-Si, home si. Pero é que en Bar,
celona coñécese todo o mundo.

H

ai quen di que disculpas
hai para todo e salta o re,
frán: ¡Deus che perdoe, se
atopa por onde!. Está ~laro que
Franco era un mal bicho que
desaparecerá polo sumidoiro da
historia. Quen queira· poñerlle
un altarciño que o faga na súa
casa, a carón do televisor e da
ristra de allos, aínda que sería
mellar que puxera un poster de

dagoxía democrática . De non
perder a memoria da ignominia.
O caso de Chantada, por exem,
plo. Restituiuse o nomenclator
franquista porque a 'xente, pasa,
dos dous meses, xa non acorda,
ba que existira Franco.

Sharon Stone. Non parece moi
honorable nin moi estético que
as rúas de todos leven o nome
dun dictador imposto despois
dunha guerra moito máis cruel
que a que neste tempo asolou a
exlugoslavia ou a Africa dos
tutsis e dos hutus.

• p o r que, entón, moitos alcaldes e canee,
lleiros galegas, que o
son por un réxime democráti,
co, teill).an en manter o no,
menclator e simboloxía frán,
quista? ¿Será por nostalxia ou
simpatía polo que o franquismo
representou? ¿Será por igno,
rancia ou puro mal gusto? ¡Ho,
me, por favor! ¿Como pode ha,
ber xente tan mal pensada?

6

Segundo me explicaron altos
mandatarios do Partido Popular
en Galicia, trátase de xusta,
mente o contrario. Dunha pe,

-¿General Franco? -pregun,
taba o carteiro.
~·

-¡Ai, non lle sei! -respondía
a xente pala rúa-. Debe ser no
extranxeiro.

preocupados por esta súbita
perda de memoria, cons,
cientes de que un pobo
que esquece a súa historia está
condeado a repetila, o alcalde e
concelleiros do Partido Popular
tomaron a dolorosa decisión de
restituir os vellos nomes. E ago,
ra o carteiro e todo o mundo xa
sabe onde está General Franco.
Onde sempre. +

FRANCISCO

A.

VIDAL

O prezo dunhas palabras de amor

,,..

Desde que a Deus se 11~
ocorre u mandar a un
anxo armado con espa,
da flamíxera para expul,
sar a -Adán e Eva do Pª'
raíso, bótaselle a culpa,,
ás mulleres fermosas, de
todos os males do home;
pero, quen che di que,
en vez de Eva, non foi o
demo da soidade quen o
empurrou a compartir e
saborear, con outra soli,
tária, o froito do pracer?

aumentase o escándalo.

C)

ituacións de persa,
as que buscan
compañía; repetí,
ronse desde aquela; e
tamén desd.e entón, os
mesmos que provocan a
soidade castigan a quen..
a remédia. Tal a do h6;
me que vai centrar esta
história, quen,, pala súa
condición de tímido e
retraído, semellaba máis
un eremita recluído
entre os · seus eidos, as
súas cortes e _os seus labo,
res, que lili veciño coma todos.
A hhtó.ria, pala que acadou o al,
cume de .BtJ,scaconas, comezou
cando, n1:1nlla das raras ocasións
nas que saí~ da súa aldea para
vender únha cuxa, acabou
nunfia -_ casa <le mulleres, na es,
trada xeral, onde, entre aloumi,
ñas e palabras compracentes,
acabou cos cartas que traia, e de
volta na casa, cos petos baleiros,
provocou a irremediábel ira e ffi,
transixéncia da esposa que, di,
cía, non lle berraba por entrar nunha desas casas de ladroízo,
que un capricho pode telo o
máis santo; pero pagarlle a unha
calquera o valor dunha becerra
era moito pa~ar; iso non o co,
braban nen as das revistas; e el,
sen alterarse, contestáballe: "ti

non sabes m~da. Non sabes o que
valen unhas palabras de amor".

E

la, que agardaba por aqueles
cartas como polo "santo li,
·n imento" que remediase al,
gunhas das eivas do seu fogar,
quería que volvese a recupera,
los daquela langrana que o en,
gaiolou; pero -el, amoucado, non
estaba disposto; el só entrara a
tomar unha copa a carórr dunha
daquelas fermosuras como as
que saen na televisión de ma,
drugada, e entre melosas pala,
bras, fóronlle fuxindo os bille,
tes. Que de ladra nada, ela non
lle rouhou nada, estaba facendo
o seu traballo de remediar a soi,
dade allea, e sabia facelo, sabia
dar amor, aprécio e dozura; e _a
cámbio daquelas mostras de ca,

riño, das que el noh era capaz
de despegar~e, pagaba c;:onvida,
da tras convidada, non pmque
ela llo pedise, só porque agradecia a súa compañía e quería re,
tela a base de pedir outra rolda.
ntres a esposa lle rifaba,
e-scándalo que facia
brir ás fiestras da vecinda,
de, el; sentaba coas orellas ga,
chas; non quería retrucarlle, fa,
larlle da repulsión, da deix-adez e
soidade en que o deixaba. Non
quería botarlle en cara esa vida
de cus virados pala noite e de
falta de diálogo; pero calaba
porque sabía que non tiña armas
para defenderse, para .a ·xente
era un mal marido e calquera
cousa que dixes_e sería suficiente
para que ela erguese máis a voz e

Mun:

Ela non se explicaba
que teñen esas mulleres
que non teñan as de,
mais, e 'el calaba, aver,
goñado, porque a súa
covardia impedíalle di,
cer que teñen un trato
especial. Que para el,
ese día, os camiños da
feira, foron camiños de
venturoso encontro coa
palabra amábel e o sen,
timento comprensivo.
Que non pen5aba gastar
máis de mil pesetas con
aquela moza, pero o seu
falar meloso demostrou,
lle que a pior cornpañía
é a soidade, e o que an,
tes era un simple capri,
cho, con ela converteu,
se en marabillosa están,
cia, que sempre se po,
ñen por mas ás outras
mulleres, cando a mal,.
dade só está en non sa~
ber remediar o cotiá cun
- pouco de dozura. Unha
puta? Non. Con el, portouse co,
mo unha verdadeira dama de · compañía, uñ alívio de mjsé,
rías, unha, enfermeira de 'soida,
des que, antes de reconfortalo,
abriulle o seu corazón e fíxolle
sentirse cómodo, falador, extra,
vertido, sincero e_falangueiro
como cando tiña vin1;,,e ·au trinta
anos menos.

.
N

en era para tanto, que ten
razón o Cela ese de Padrón
cando dixo na tele que os
pecadós que se cometen de cin,
tura para baixo son veníais-, e osque se cometen de cinturá para
arriba son ~ortais. -

Pero claro -<licia ela-, só ti
lle fas caso a un vello verde co,
maese.+

Alfonso Alvarez
Cáccamo
'Valle, Blanco Amor,
Ferrin e Cunqueiro
son claves
para un leitor galega'
Que libros está lendo actualmente?

Unha liña no ceo, 50 narradores ga,
legos, que comemora os 1.000 tí tu,

los que leva editado Xerais; un po,
emário de José Viale Moutinho,
As portas enrreabertas que recolle
obra sua do periodo 1975,1985.
Paréceme que é unha mágoa que
sexan tan de coñecidos o autores
portugueses aqui. Eu procuro e tar
ao dia na literatura galega e no
portugués atendo máis á poesia.
Lin tamén hai pouco Deus sentado
nun sillón azul, de Casares que me
pareceu magnífico.

abu~
as~

es¡
P4
e

Cales recomendaria ler?
ocas,

Valle Inclán -ainda que escrebe,
se en castellano-, Blanco Amor,
Cunqueiro e Ferrin son básico pa,
ra un leitor facerse cun coñeci,
mento da literatura galega. Algun
títulos? Primeiro A Esmorga de
Blanco Amor e Arraianos de fe,
rrin; Enchen as augas de X é Maria Álvarez Blázquez (Ir Indo) é un
libro moi ferm o para adole centes. De fóra de Galiza parécenme
mo1 mtere ante
cont de Guy
de Maupa sant, as obra de Kafka
para todo o que queira ler, di frutar e tamén escreb r. D latinoa,
mericanos a Bioy Ca ares (A Invención de Morell, por exemp l ) e
calquera causa de Cortázar. Gós,
tanme moito entre os actuai e ,
critores galegas Martínez Oca, Ca,
milo Franco, Manuel Guede, Xa,
vier Queipo, Mancho Caride (es,
pecialmente o seu libro Fendas no
tempo) e Cid Cabido
Vai sacar decontado unha novela
que levou o Prémio Ken Keirades. Cal é o tema abordado?
O espíritu de Broustenac é a histó,
ria dunha criatura que aparece
abandoada de noite ao pé do mas, .
teiro de Santa Maria de Oía. É albergado polos frades en cinco dias
do ano 1835, en plena desamortización, · cando quedan os conven,
tos sen frades. O nena -ten unha
grande intelixéncia e o don da
clarividéncia e a ciéncia innata; a
sua presenza resulta qefinitiva na
vida dos cregos. Sae en Xerais a f.i,
nais do mes.+
Escritor Vigo (1952).
Títulos destacados: Peito de Vímbio, As baleas de Eduaráo Reinoso , O eco do Ramallón e
Xente de Mala Mor te.

-
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O Trinque
Asterix en galego

X
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Por qué mercarlle
aos fill os os contos
de Asterix en castelán?
Hai edicións en galego
da maioria deles.

Zw
<( o

A gran travesia e Asterix
nos Xogos Olimpicos

'O

~a<:

V)

c'.l
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son os últimós títulos
á venda.
Editorial Galaxia.+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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O Barco

GABRIEL ARCANGEL

Carteleira

C.,X.LÓPEZ·PAZOS

•CINEMA

PERAUSTRlNlA

2004

O Venres 8 no Barco pódese
ver o filme catalán P~iiustrí
nia 2004, dentro da oferta de
cinema cle animación do
Ourense Film Festival.
• EXPOSICIÓNS

ÜÜUTONOE
ÜALICIA EN FOCO
As tre aportacións do
Outono Fotográfico para a
primeira quincena de Novembro no Barco. As folla secas do Outono, nas
foto en branco e negro de
onia Pacio e Natalia Jáñcz (na Ca a da cultura
ar o dia 16), e a mostra
colectivas re ulrado do
ccrtame Galicia en foco,
do clube de prensa de Ferrol (na sá de Caixagalicia
até o 16).

Boiro
•TEATRO
Son
abui;tdantes
as represen·
tacións
teatrais
estes días
polo país
adiante,
unha
ocasión que
non
debemos
desapro-

LADRAREMOS
Unha momaxe de Áncora
Produccións, o Venres 15
ás 8,30 na Casa da cultura.

Burela
• AUDIOVISUAL

EsPAZO ATLANTlCO

veitar

Realiza o e apresentado
por Alvaro Femández Polo. O Xoves 14 ás 9 da noite na Zaranda.
• EXPOSICIÓNS

COGUMELO
A a ociación micolóxica
Cantareliña artell a unha
mo tra d c gum 1 na á
de arte do concello.

fElr

NO NOME DO FILLO. Era
198 1. . En Irlanda do Norte .íno·rria·n dez presos do IRA en folga . de
fame. Unha nai contrária á violéncia
válelle ao seu fillo encarcerado. Película ben realizada que está a levantar
ronchas en Londres.
~

SECRETOS E MENTIRAS.
Unha negra asiste ao enter-ro da
sua nai adoptiva. Entón decide averiguar a identidade da sua nai biolóxica
e resulta que é branca. Filme inglés de
actores descoñecidos, pero nalguns casos xer:iais. Unha família represemada
cun realismo que poucas veces se ve no
cine.
~O

DERRADEIRO HOME. Duas
bandas de tráficantes de alcol enfréntanse na nada acolledora cidade fron·
teiriza de Jericó. Un aproveitado pistole~o
(Bruce Willis) pásalle información aos
dous comendentes ¡:; firí de obter o seu diñeiro. A idea non era má, pero o guionista
abusa dos tópicos, en tanto que Willis demosrra que é menos expresivo que o cano
da sua pistola.
~ SANGUE E VIÑO. Jack Nicholson e Michel Caine interpretan a
dous ladróns de xoias de Floridz. Caine
demostra, coma sempre o grande actor que
é, ainda que non chega para salvar esta
história, sen pretensións.

Celanova
• EXPOSICIÓNS

A CHAIRA
Dentro do Outono Fotográ-

fico, conta con 50 fotos de
Antonio Piñeiro sobre a
vexetación na chaira alta
que preside Celanova, tras
da Casa da Neve e Cachiqu imbra. Está organi zada
polo Seminário de Estudos
Celanoveses coa colaboración do botánico X. Benito
Reza e o escritor Méndez
Ferrin. Na Aula da Cultura
de Caixa Galicia, até o 15.

Chantada

CÉ ARMA EOA

• EXPOSICIÓNS

Durar1te o mes d Novembro na Zaranda, expofien
cadros do pintor local César Maseda González.

Os CASTIÑEIROS

•TEATRO

ÜÉ, OÉ, OÉ
Roberto Vidal Bolaño dirixe Teatro do Aqui que
interpreta unha comédia
áceda sobre o futbol. Pódese ver na Zaranda, o Xoves
7 ás 10,30 da noite.
NOITE DE REIS

Os ecoloxistas Xevale colaboran no Outono foto -

. ~ BEATIFUL GIRLS. Guia para
parellas c~n dúbidas sobre o mattimónio: Crítica dos varons que sÓ' pensan
nas wp-model e loubanza das mulleres
normais, con excepción das adúlteras.
~

DEAD MAN. Orixinal filme do
Oeste, con in tervalos amórfos.
Protagonizada p~lo gua¡» Jhonny Depp.
~ TAXI. Cadro sobre o adveni~ mento do fascismo na clase média
española. Demasiado forzada . Centrada
en Madrid.

~

A BRIGADA DO SOMBREIRO. O vello estilo do cine negro. Só
Palmimieri consegue dar brillantez ao- seu
papel. Realizada con dignidade, non logra
estar á altura das obras mestras do xénero.

tr?f".

PHENOMENON. Por algunha
razón descoñecida un bon tipo,
sen demasi.adas luces (John Travolta),
convértese nun ser super-intelixente. lso
cáusalle alguns problemas. A película
non é tan ruin. como caberi.a supoñer.
~

INTIMO E PERSOAL. Unha
xoven reporreil:a de televisión
(Michelle Pfeiffer) e un veterano xomalista que non se amolda á cern;ura das
grandes cadeas (Rober~ Redford) . Contén apontes cr(ticos, entalados en non
poucos tópicos. Falta de ritmo. •

gráfico coa mostra aberta
n a Casa da Xuve ntude,
até o dia 15 <leste mes.
•MÚSICA

CASTAÑAZO ROCK
O Sábado 9 celebran a
festa da castaña co correspondente Castañazo

rock, concerto con i_núsica,
viño e castañas, que conta
coa participación de Manofo -Kabezabolo, Tarbenícolas, Skatala, o grupo
de Chantada Qs Rastreros, e os o utros bravus
d' O Caimán do Rio Tea.
A partir das 10 da noite
no mercado do gando con
entrada a 800 pta.

Cha ves

-O ciclo Intérpretes novas da
Fundación ,Barrié, oferece
o concerto deste becário de
~ iolin. O Sábado 9 ás 12
da mañá na sé da fund ación, con entrada de balde.
•TEATRO

Ferrol

BAILANDO EN VERAN

COMO EN IRLANDA

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
na Corufia (Virgin).

Unha represent aci,ón de
Suroeste Producciones, o
Luns 11 no Gustavo Freire.
• ENCONTROS

A FOTOGRAFIA E A
MEMORIA DO MUNDO

•MÚSICA

Y LOS CUERNOS

Unha comédia de Áncora
XORNADAS
Produccións , do 8 ao 10 de
Novembro ás 20,30 h, no · DE NACIONALISMO
Forum Metropolitano.
Os CAF de Lugo organizan
por terceiro ano as Xornadas
A NOl'rE DAS TRIBADES
de nacionalismo. Comezaron o 4 de Novembro e han
Teatro do Atlántico esttea
chegar ao 3 de Decembro no
A noite das m'bades no Teasalón de actos de Maxistério,
tro Rosalia Castro, os dia's
-con charlas. de representan8, 9 e 10 de Novembro.
tes de organizac ión s n acionalistas galegas e unha
. BAI LANDO EN VERAN
intervención do Consul de
Cuba. Pilar García Negro
Por Espello Cóncavo, do 14
falará o Martes 12 (Autodeao 1 7 no Rosalia Castro.
terminación a debate), Alfonso Eiré o Xoves 14 (A im~
sión informativa), Manuel
Mera, Pavón e Camilo Nogueira xuntos o Martes 19
• EXPOSICIÓNS
sobre a história do nacionalismo, e en part icular os
ANA PARDO
anos 70. Lídia Senra, Xavier
Aboi e posibelmente un reExpón PÍJ,1turas no Ateneu
presentante da CEL, -tratan
Ferrolán, até o 12 de Noa crise dós setores produtivos
vembro.
no serán do Xoves 21. Ain. da até o remate cóntase coa
•MÚSICA
preséncia de Mariano Abalo
e Luís Felipe Vázquez
Xro
(Cónsul de Cuba) . Suso
Vaamonde amais de intervir
O ciclo Swing en Outono de
na mesa redonda do Martes
Caixagalicia, oferece a ac3, con Xurxo Souto e Jautuadón de Xio o Mércores
reguizar (A música galega: de
13 na Aula de culrura (GaVoces Ceibes ao Bravu), da
liana, 4).
un concerto o. Martes 3 na
sá do Clavicémbalo.
•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

A Coruña

Los DIOSES

LADRAREMOS

Pala compañia Espello
Cóncavo, o· Xoves 7 de
NovembrÓ no Teatro Jofre.

O O utono foto gráfico ocupa
a Adega do Faus tino todo.
este mes, con ista mostra de
Elisa Pereira Varela.

Novembro apresenta no audi.tório Gustavo Freire, a
sua primeira montaxe da
temporada Como en Irlanda.

Lidia Senra
e Pilar
García
Negro
participan
nas

X ornadas
sobre
Nacionalismo
de LUGO

que
comezaron
o 4 deste
mes

Moaña
•TEATRO,

NOITE DE REIS

Co Centro Dramático Galego no Teatro Jofre, do 14
ao 16, ás 8,30 da noite.

A Guarda

Teatro do Noroeste anuncia que a sua xira pasa polo
Cine Veiga de Moaña. O
Sábado. 9 representan Noite
de Reis de W. Shakespeare.

Monforte

•COLÓQUIO
•TEATRO

LEI HELMS-BURTON
O Venres 8 ás 8 da noite,
no Centro cultural Guardés, Luís Felipe Vázquez, o
Cónsul xeral de Cuba para
a Galiza, falará sobre o proceso da Lei Hdms-Burton
· con representantes de partidos políticos, centrais sindicais e colectivos do Baixo
Miño, que adoitan colaborar na solidariedade coa illa.

T ALIA; NOROESTE
EÜLLOMOL
A tres compañías actuan na
Casa da cultura, T ália Teatro o Xoves 14, Teatro do
Noroeste con Noite de reis,
o Xoves 21; e Ollomol
Tranvía coa obra O rei nu,
o Xoves 28. Todas as sesións a partir das 8 da noite,
cunha entrada de 250 pta.

Aexposción
de
fotografias
de actores
de
Outumuro
na galeria
Marimón de
OURENSE
fonna porte
do ambiente
dnematográfico .e

Dentro do Teatro de Ou·
tono do Concello, pódese
ver o vindeiro Venres 8 de
Novembro, ás 9 da noite
no auditório, a representación de Noite de Reís por
Teatro do 'Noroeste. Outro pase do Teatro de Outono, cae no 21 de N ovembro con Ladraremos de
Áncora Produccións, e
ainda o 29, pódese ver u".lha das pezas máis salientábeis: Mourenza de Armando C o tarelo Valledor,
nunha montaxe d~ Librescena. Todas as sesións tefien entrada libre.

Lugo

Ourense

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

TERESA ARROJO

OFF

Expón cadros no pub a Tabla de Flandes, até o 16 de
Novembro.

O Cine clube Minho artella
por toda a província de Ourense, do 4 ao 11 de Novembro, o primeiro OFF,
Ourense Film Festival ou
Festival de Cinema Independiente de Ourense. A sección
Cinema Galega xunta unha
escolma de máis de 40 obras
dos- alunos da Escola de
Lmaxe e Son da Coruña. Na

•TEATRO

COMO EN IRLANDA
O Centro Dramático Galego tamén participa no Lugo
cultural. Os dias 8, 9 e 10 de

fotográfico
do Festival

de Cinema
lndependente
e do Ourono

fotográfico ·

.,

ANOSATERBA
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sección competitiva tamén
participan dous curtos de
produción galega, os diri:xidos por Jorge Coira e Francisco Rañal. Outra sección
Lusofonia, en ses ión s de
tarde no Cine Óuplex, acolle filmes que adoitan marxinar as grandes distribuidoras, os feitos en Angola, ·
Portugal qu Brasil. Nelson
Pereira dos Santos, director
brasileiro de A terceira margem do ria virá ao festival
para apresentar o seu filme.
Lusofonia tamén oferece outros filme ~ en portugués:
Casa de lava, Ilheu de Contenda, Sinais de fogo, Terra
estrangeira e Ma'Sina. Sa·guenail director de Ma'Sina
e Pedro Costa director dé
Casa de lava tamén veñen
apresentar as suas fitas. Outras seccións: Cinema galés,

Retrospectiva Krz:ystof Zanussi, Animación española, e Panorama mundial 1990-1996.
A competición van documentais, longa metraxes e
curtos. Para calquer cuestión relacionada co OFF,
pódese chamar aos teléfonos
(988) 21 22 31/21 04 60.

Publicacións
ÜUTRAS VOCES
Os COSAL, Comités de Solidariedade
editan a revista Outras voces, un monográfico de 32 páxinas titulado Timor Les.te: 20 anos de ocupafom indonésia e genocídio, onde escreben José Ramos Horta
(Prémio Nobel da paz), Xanana Gusmao
e Noam Chomsky. Taméri. leva unha entre-.;ista ao guerilleiro Konis Santana, o
informe de Amnistía Internacional'
de 1995, enderezos e publicacións de
solidariedade
internacionais. A panorámica do
Timor inclue a
referéncia histó- rica da resisténcia popular da
colonización portuguesa á imvasión indonésia. Pódese solicitar ao Apartado 170 de Compostela. O prezo é de 500 pta. +

• FOTOGRAFIA
ÜUTONO foTOGRAFICO
A Casa da Xuventude volta
coordernar un xiganresco
Outono Fotográfico por toda
a provincia de Ourense,
Chaves, Moaña e algunha
outra vila de Galiza. Só na
cidade de Ourense ofértanse
mosrras para todos os gustos,
unhas 28 no mes de Novembro, incluida unha bibliográ-

Con vocatórias
CURSOS DO ÜUTONO

tos non máis pequenas que 18x24 cm.
Admite fotos até 28 de Novembro.
. O Potiños do Carballiño organiza curro sobre a paisaxe e o património do
con.cello, para fotos de 40x50 ou
13xl8 cm. que cheguen antes do 30
de Novembro. Dá tres prémios SO, 25
e 15.000 pta. O o utro é o do l.B.
Blanco Amor de Ourense, dirixido a
al unos, ex-a l unos e .persoal laboral,
aberro durante todo o mes a fotos en
branco e negro relacionadas co Outono en Ourense.

o

Iniciación á fotografía, revelado, laboratório, recursos expresivos, e a cámara reflex, comprenden ·ª oferta dos cursos do Outono fotográfico. Van dirixidos a público variado, hainos abertos e
hainos para estudai1tes de maxistério e
pedagoxia, alunos do Instituto de Secundária e Profesio nal, ou do I.B.
Blanco Amor. Tamén hai algun; na
Casa da Cultura de Monforte e na da
Xuventude de Verin e Ouren.se .
Maior información na Casa da Xuventude de Ourense: (988) 38 81 31.
PRÉMIOS DE FOTOGRAFIA
Catro prémios no Outono fotográfico
deste ano. O de Monforte convocado
por Auxilia admite fotos \até o 15 de
. Novembro) en duas seccións, unha de
tema e técnica hbre e outra chamada
Monforte sen barreiras. Dá dous prémios de 25.000 pta. O da Casa da Xuventude de Chantada, tamén de tema
libre, dirixido a menores de 30 e a fo-

ARTE EN DEFENSA DA NATUREZA
Xevale, o grupo ecolox ista chantadino, xa escolleu tema para o Vm Certame artístico que convoca, e que este
ano é unha homenaxe aos vencellos
históricos da vaca co país. Até o is
de Novembro pódense enviar fotografías, debuxos, textos ou calquer outra
criación orixinal, se mpre que tefia algo que ver coas vacas, e a ser posíbel
de variedades autóctonas. O certame
n on é competitivo porque non hai

fica, amais de cursos, profotos realizadas por Outoxeccións de diapositivas (do
muro. A exposición é unha
12 ao 22 na Casa .da Xuvenactividade de apoio ao festitude), concursos e saidas .
val de cinema de Ourense.
Cómpre resaltar as exposicións mensuais tmaxes de
MARIA TOMÉ
Susana Gil e X. Soler no
Café Cátedra, Espidos. e forExpón pinturas recentes na
mas de Marisol Rodríguez - galería Sargadelo.s, até fino Instituto Politécnico, Lenais de mes.
vidad de peso de Miguel
Rey no Café Real) Retratos
NATIONAL GEOGRAPI-UC
e xentes de Antón Álvarez
e Fernando Rey Miguel, na
As suas mellares fotografia.s
Auriense, ou Modais de Rana Aula Caixa Ourense,
ño no café A Coruñesa. Ouaté o LO de Novembro.
tras mostras da primeira
quincena de Novembro son
•MÚSICA
Edén de Xosé Lois Vázquez,
Paisaxes Subxectivas de
StNFONICA DE GALICIA
Carlos Fernández e Autres
Paysages de Jean-Yves BreO Venres 15 no Teatro
gand, as tres no Museu MuPrincpal de cun programa
nicipal, Rita lbarreche, o
de pezas de Haydn, Rossini
Certame Galega de Fotoé Shubert.
grafía e lmagenes jovenes
95 comparten a Casa da Xu]OHN HAMMOND
ventude. Tamén se pode visitar Empreintes africaines
Actua o Venres 8 na sá
(Pegadas africanas) de
Caixagalicia dentro do ciMichele Maurin no Liceu,
clo Swing en Outuno.
Odjos lindos de Javier Álvarez na sá Hernán Cortés, e
moitas outras repartidas por
toda a cidade. A mostra de
libros abre na librería Torga
•CINEMA
(A Paz,- 12), onde tamén
venden os catálogos do OuA CASA DA RUA 92
tono Fotográfico. Os concursos abertos pódense conO Mércores 13 ás 20,15 e
sultar no apartado da convoás 22,15 h. na sá de Caja
catórias deste Lecer.
Madrid, o Cine clube Pontevedra pasa A casa da rua
92 de Henry Hathaway.
• EXPOSICIÓNS

Pontevedra

FOTOS DE ACTORES

•MÚSICA

Do 4 ao 10 de Novembro na
galería MariSa Marimón, expoñen a mostra Actores con

CLARA CERNAT E
S!MONA GLA VAN
Violin e piano, o Xoves 14
no Auditório de Caixa
Pontevedra.

O ES~UDQ DA GAL.IZA DESE~ADQ PQR CASTELAQ

EN INsliNIA QU ~VEIRQ
Chaveiro:

Prezo 500 pta + l 60 pta
·
de gastos de envio

lnsígnia:

Prezo 200 pta .
Pagamento a meio de seles de
correos ou ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501
983040001024
Solicita a cantidode
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Quiroga.
•FESTA

0

SAN MARTINO

Os dias 10 e 11 en Quiroga
celébrase o patrón, o San
Martiño. Para o primeiro
día xa hai programado un
campionato de chave e outro de billarda. Ao segundo
hab~rá baile, xogos para os
cativos e magosto.

Ribadávia
• EXPOSICIÓNS
Ü BAILE,
CRONICAS VlSUAIS E
PAISAXES CERCANAS
Tres mostras abren até o 15

prémios, haberá os cradicionais agasa. llos ecolóxicos para os participantes, e
unha mostra que abren do 18 ao 30 de
Novembro na Casa da Cul.tura, e que
despois levan a Monforte, e onde sexa
preciso no viñdeiró ano. Xevale recol le os envios no Apartado 35 de
Chantada e ate nde calquer d(lbida no
teléfono (98 2) 16 25 82 .
As VANGARDAS ARTISTICAS E
A SUA PRESENZA EN GALIZA
A Fundación Vicente Risco e o Centro de lnvestigacións Lingüísticas e
Literárias Ramón Piñeiro, organizan
· do 11 ao 16 de Novembro en Allariz e
Santiago, un curso sobre a preséncia
das vangardas artísticas en Galiza. O
programa coma coa intervención de
Francisco Fernández del Riego, Anxo
Tarrío, Ramiro Fonte, Claudio Rodríguez Fer, Xosé Ramón Pena , Arturo Lezcano, Xosé L. Axeitos, Xosé
L. Sánchez Ferraces, Carlos Casare ,
Xosé Mª Castro Erroeta, Xosé Mª
Dobarro Paz, Manuel Rivas , Antón

de Novembro co gallo do

Outono Fotográfico. Paisaxes
cercanas de Miguel Ares no
no pub Aljama, 1995-96
Crónicas visuais de Ribadá via éon reportaxes de
Santi Míguez realizadas para
o Museu Etnolóxico da vila,
no Tuti-Fmti; e a colectiva
O baile e o traxe tradicional, na Casa da cultura.

A Rua

• EXPOSICIÓNS
]OSE LUIS NOGUEIRA
Un total de 26 fotos en
branca e negro comprenden a primeira mostra do
autor. Expón dentro do
Outono fotográfico na Casa
dá cultura todo o mes.

Santiago
•CINEMA
C!NEUROPA
Os vindeiros· títulos, até o
Venres 15, do ciclo do Teatro Principal: Teño unha casa
(Xoves 7 ás 4, Sábado ás 6),
O factor sorpresa (Xoves 7ás
6, Venres ás 8,30, Domingo
ás 4)) , O corredor da marte
(Xoves 7 ás 8,30, Venres· ás
12,30 da noite), Antes de
amencer (Xoves 7 ás 10,45,
Venres ás 6, Sábado ás 4) e
Fotos (Xoves 7 ás 12,45 da
noite), Sangue e area (Venres 8 ás 4, Sábado ás lOAS),
Baixos fondos (Venres 8 ás
10,45, Luns 11ás8,30, Martes ás 4 ), Canto de verán (Sábado 9 ás 8,30, Domingo ás
6), A marca do Zorro (Sábado '9 ás 10,45), Mulleres insubmisas (Domingo 10 ás
8,30, Luns ás 4 ), A muller do
porto (Domingo 10 ás 10,45,
Luns ás 12,45, Martes ás·
8,30), O cisne negro (Luns
11 ás 6, Xoves 14 ás 4)), A
xoia de Shangai (Luns 11 ás
10,30, Mércores ás 12,45,
Xoves 14 ás 6, Venres ás 4 ),
O império da fortuna (Martes
12 ás6, Mércores ás 4), The
Fan (Martes 12 ás 10,30,
Mércores ás 8,30, Xoves ás
12,45), Girlsix (Martes 12 ás
12,45), Jeffrey (Mércores ás
6,30, Xoves 14 ás 8,30), Ri-

O Centro Galega de Arte Contemporánea ten programado do 18 ao 21 de
Novembro un seminário de a.ná lise ao
redor da obra de piano de Karheinz
St ckha usen, que impartirá Juan Pablo Arias e que contará con vários
cencerro . Para maior información
chamar ao CGAC: (981.) 54 66 12.
PRÉMIO LITERARIO PASTOR DLAZ
O Concello de Viveiro convoca o III
Prémio Literário Pastor Díaz, aberto a
relato <le máis de 100 fólio a dobre
espazo, até o 31 de D cembr . O gañador levará 500.000 pta. Para maior
información hai que dirixir
ncello de Viveiro: Praza Maior, l. Teléfono (982) 56 01 28. +

ªº c

CAMPU

10,45, Venres á 12,45), O

·Arnulf Rainer expón a
moncaxe Campo de esrrelas
no CGAC. Até o 8 de Decembro. Abre de Marte a
Sábado de 11 a 20 h, Domingos e festivos de 11a14.

fio da navalla (Venres LS ás
6,15), No máis crudo inverno
. (Venres 15 ás 8,30) e Wild
Bill (Venres 15 ás 10,45). Os
pases son de tarde e noite no
Teatro Principal. A entrada
val 400 pta. e o abono para
10 películas 3.000 pta.

•DANZA
PROVLSLONAL DANZA

O Ourense Film Festival
- chega ao Cine Rialto, con
pases até o 10 de Novembro.
Continéñtal pódese ver o dia
7, A tnetade da vida o dia 8, e
o dia 10 O baile das ánimas.

MONOGRAFIA
MRHEINZ STOCKHAUSEN

cardo lll (Mércores á
10,30), Johns (Xovc 14 ás

•CINEMA

OFF

Patiño e Marcos Valcárce1, por ·citar
alguns. O curso está aberto a todas as
perosas interesadas. Para maior informac ión chamar ao (988) 44 08 59.

A sá Galán anúncia para
os dias 14, 15 e 16 ás 10 da
noite a estrea do espectáculo Coraje, escena 13 da
compañia madrileña Provisional Danza. A peza que
reune un estense elenco, é
a produción máis ambiciosa da coreógrafa Carmen
Werner. A idea, as personaxes, veñen inpiradas pala Nai Coraxe de Bertol
Brecht.

TELLAE

TRES DEBUXO
Obra de Perejaume até o 8
de Decembro no CGAC.
De Martes a ábado de 11
a 20 h:, e Domingos e festivos de 11 a 14 h.
GALlCIA. NAS ORIXES
DUNHA CULTURA
Mostra etnográfica aberra
no Museu do Povo Galega
até finais de ano.

• EXPOSICIÓNS
MEDAROO

Rosso

O CGAC apresenta a primeira mostra no Estado das
esculturas de Eduardo Rosso, considerado xunto a
Rodin pai da esc ultur a
contemporánea. Canta
con máis de 30 pezas que
rentan amasar o seu estilo
e tamén a seriedade dos
procedementos de criac ión
polo que expoñen várias
versións da mesma obra.
De Martes a Sábado de 11
a 20 h, e Domingos e festivos de 11 a 14 h.

A.

• MESA REDONDA
CALYO CEJAS

O pintor cubano expón até
o 15 de Novembro no pub
Pepa A Loba.
CONTRA A SIDA
Un total de 36 cartazes dos
máis variados autores nesta
mostra Imaxes contra a SIDA promovida pola UNESCO e a OMS, e exposta na
sá anexa do comedor do
Burgo das Nacións.
TERESA MORO
A primeira exposición individual na Galiza da artista madrileña oferece unha
dúcea qe lenzos e unha
interesante esco lm a de
obra sobre papel. Obxectos
insólitos que ampliados e
descontextualizados, Poltergeists como os chama a autora, achéganse á abstracción. Até o 10 de Novembro na galería Trinta . .

0

E~LABON PERDIDO

O Sábado 9 ás 8 do se rán,
na Sa la Galán, Antón Lamapereira director da Revista Galega de Teatro, coordena a mesa redonda sobre "A falta de crítica teatral en Galiza".

•MÚSICA
LECONCERT
DES NATIONS.
Co director e solista JeanClaude Gérard, o Xoves 14
ás 9 da noite no Auditório.

Verin
• EXPOSICIÓNS
TIPICAMENTE
RURURBANO E V!AXE
A DAKOTA DO SuL
Duas mostras do Outono

No Centro
Galego de
Árte
Contemporánea de

SANTIAGO
pódense ver
máis de 30
esculturas
de Medardo
Ros so

-

31

...............................................................-............ .
ANOSATERRA

Ampla e
variada é a

oferta
fotografica
tanto en

VIGO como
en

OURENSE
grácias á
Fotobienal e
ao Outono
Fotográfico

X -O

x

Z

cacións e lendas, entre outros engados. Ainda na Aula
Etnográfica, pódese visitar a
mostra A cultura do pan.

organiza un recital do cantante cubano Norge Batista.
Será a partir das 22 h. e claro, haberá mojitos.

• FEIRA

SCORP!ONS

PORTUGALICÁ

Unha mostra do heavy antigo, o Martes 19 ás 9 da
noite no Pavillón das Travesas. A s entradas valen
2..500 antecipadas, e 2.800
pta. n o concerto.

lJ)

Encrucillada

XOAN COSTA

LU

<t: o
'O
O!
~

Fotográfico Visitan a Casa
da Xuventude. Típicamente
rururbano con fotog·rafias
en branca e negro e cor de
Anxos Borjas, realizadas
na Galiza e Alemaña (até
o 10 de Novembro); e Viaxe a Dakota do .Sul, que
trouxo Sabela Cid, de 11
anos, de volta dunha viaxe
a unha reserva índia que
lle tocou nun sorteo (do 11
ao 20 de Novembro) .

g:

o~

co

~~
z~
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LU

o

Vidro, cerámica e mobles
en Cotogrande, do 13 ao
17 de Novembro.

t'-...

•UITURAS

Vigo
-------• EXPOSICIÓNS
ANTONIO MESONES
A galeria Ad hoc expón
obra do pintor Antonio
Meones.

ad icada aos n o r tea m eri canos Aziz e Cucher, e outra a Raniero Fernández
(na sá de exposicións do
centro Caixavigo), fotógrafo
galega afecc ionado cu nha
intensa actividade nas décadas dos cincuenta e sesenta,
completan a mostra.

ÜUADALUPE M ATEOS
ANTES DOS
A pintora sevillana expón
na galería
argade los
(Doutor Cadaval, 24 ), até
24 de Novembro.

VII FOTOBIENAL
Do Jl ele Ourubro ao 8 de
Dec mbr na Casa das Artes, pódese visitar a VII edición <la Fotobienal. As rrad icionais Vigomsíóns 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 autores rachan
ca vello concepto bidimensional da forografia, tratase
das fotos tridimensiÓnais de
M;i Elena Álvarez, Magnus
Barthas, Daniel Canogar,
Bárbara Claus, Alfredo Jaar,
Ana T eresa Onega, Pedro
Meyer, Paloma Navares,
Wojciech Prazmowski e Eva
Quintas. T amén expoñen o
resultado das bolsas da fotobienal, outorgadas aos fotógrafos galegas Xosé Loi s
Abalo, Xurxo Estévez,
Xurxo Lobato e Rubén R.
de Torres. Unha sección

70

A asociación Xuntanza artella unha mostra con fotos
de Valadares anteriores a
1970, até o JO de Novembro no Centro Cultural de
Valadares.
MONICA RlVAS E
SUSANA M U IÑOS
Máis fotografia5 na Casa da
Xuventude, até o 11 de
Novernbro. Abre de Luns a
Venres de 10 a 14 e de 17 a
20 h . Sábados de 10 a 13 h .

FEIRA DO LIBRO
PORTUGUÉS E ÜALEGO
Do 7 ao 10 de Novembro na
Estación Marítima, editores
ga legos e portugueses celebran a 1 Feira do libro galego-po_rtugués. Un dos principa is engados terá lugar o
Xoves 7, cando escri to res
das duas beiras do Miño,
Viale Mout inho, Joao
Aguiar, Alice Vieira, Ramiro Fome, Gonzalo Navaza,
Carlos Casares e Méndez Ferrin, participen no co!óquio

lireratura portuguesa e galega.
Vasos comunicantes 1 O Venres Miguelanxo Prado e António Jorge Gon~alves oferecen un obradoiro de Uustración dirixido a alunas de ensino meio. T amén se oferece
representación a cargo de
Antón Reixa, ou a apresentación do Libro Lobo guerri.Ueiro de Bento da Cruz.

•MÚSICA
PARÉNTESE
Cadros de Rafael Freijeiro,
até o 22 de Novembro, na
sá da Universidade Popular.
SELLAÑO
Expón acuarelas, até o 12
de Novembro na Sá de arte
Caixavigo.
CuLTURA MARJÑEIRA
A Aula Etnográfica de
Saiáns acolle unha sección
adicada a cultura tradicional
mariñeira con mostras de diversas artes de pesca, embar-

DR.

FoucE

O dia 7 ás 23 h . Servando
Barreiro, acordeón, e M!! José López, zanfona, dan un recital de cantigas galega-portuguesas na baiuca A Fouce,
lrmandinhos 11. T amén
neste local pero o dia 14 a
asociación Francisco Villamil

•ÓPERA
MADAME BUTIERFLY

O Venres 8 ás 8,30 da noit~, no centro Caixiavigo, a
Opera Nacional de Moldávia representa a ópera de
Puccini Madame Butterfly.

Xinzo
• EXPOSICIÓNS

R/ HABANA , 96
O Outono fotográfico orgániza ista mostra de Eduardo
Pérez e Antonio Villar sobre a Habana. Pódese visitar na Casa da cultura até o
15 de Novembro.

V. do Castelo

• 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 .

•Extraviadas duas gaitas o Mércores 16
. de Outubro en Vígo , (unha delas facilmente recoñecíbel por ter unha cabeza de cabuxa tallada en buxo e co fol de pelexo) .
Pertenceu a Manuel Amigo (gaiteiro de
Dhais) . No caso de saber algo delas chamar ao (981) 57 01 78, de 10 a 14 e de 17
a 20 h. Gratificarase.

• Estudante de fotografia busca información para realizar o proxecto de fin de carreira: o tema escollido é a fotografía no cinema. Necesito participar na rodaxe dalgun
documental, curtametraxe ... Como foto fixa
ou auxiliar de operador. Xan Manuel Seoane Ventin. Teresa Jesús Jornet, 9-42 . 36004
Pontevedra. Teléfono (986) 84 33 15.

•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 .
• AnimaEis Obradoiro de Animación,
busca debuxantes interesados én aprender, praticar e traballar en debuxos animados. Contacto: Escala de lmaxe e Son.
Someso, 6. 15008 A Coruña. Pablo Atienza
909-87 26 20, de 1Oa 12 da noite.

• Mercase baixo ou batería a bon prezo.
Chamarás 3, e perguntar por Andrés : (986)
29 41 83.

• O Movimento Defesa da Língua (MOL)
envia o seu boletim Lingua Nacional N2 3
a quem o desejar. lnclui material para se
autofinanciar: livros, camisolas, bandeiras,
autocolantes, etc. Encomendas no apartado
570 de Ferrol. Envio gratuíto.
• Véndese clormitório completo seminovo en bon estado: cama, duas rT]esiñas, espello , cómoda, silla e armário de 6 portas.
Razón no telf. (986) 47 31 08:

l. Grandioso ou memorábel 5. Nese luga r 7. Ao revés,
composición poética 8 . Ex presión que se di a un a nimal para que pare 10. Percibe pala vista 11. Cheira
agradábel 13. Desprazarse ata o sitio 14. Espacio dé
tempo breve entre dous feítos 16. Figura, representación, semellanza 18. Pertencente o u rela tivo á raiz 20.
Xunto 22. Preposición 23. Vía urbana 25 . Ao reves ,
.naquel lugar 27. Ba traq uio moi frec uente e n pozas, lagoas e regos 29 . Argola 32. Claros n o razoamento e
nas expresió ns 35. Toma nota 37. Xúntate 39. A per.soa coa que falamos 40. que non teñen pais 42. Carta
da baralla 43. Ao revés, símbolo do sodio 44. Perciben polo ouvido. 45. Lazo que ao tirar se apreta máis
46. Atar facendo nós.
VERTICAIS:

2. Muro ou tabique 3. Despistado, distraído 4. Banda
deseñada 5. Puxo limpo e amañado 6. Moeda 'usada
no Xapón 8. Século do Rexurdirnento. 9. Ao revés ,
nome dun emperador de Roma 11. Lu gar onde se ceLIVROS DO ALTO
lebra sacrificio 12. Sentir amor por alguén 15. Entullo
MINHO E ÜALIZA
- 17. Puxese á luz da Lúa 19. Inscrición que figuraba na
cruz de Cristo 21: Ao revés, prefixo con significado
O vello pazo da cámara mu~1egativo 24. Voz de mando 26. Resolución xudicial
nicipal de Viana do Caste28. Alfádega 30. Moi gordo 31. Becerra 33. Precedido
lo, acolle até o vindeiro 10
de "á" significa "m o i próximo a a lgo ou alguén" 34.
de Novembro unha estensa
mostra do libro "galego e
Illas situadas fronte á Ría de Pontevedra 36. Conxunción que une palabras, frases ó u o racións e ten valor
portugués: "A primeira exn egativo 38. Forma abreviada de tanto. 41. Que careposi~ao de livros de autores
do Alto Minho e Galiza". •
ce de beleza.

Caldo de le-tras

• Clases particulares de matemáticas .
EXB, BUP, COU, ESO, FP e pri me iro de
carreira. Pexigo de Abaixo , 33-2g esq.
Compostela.

• Vendo 90 accións de A Nosa Terra. a
4.000 pta cada unha por precisar urxentemente o diñeiro .Teléfono (986) 26 40 57.

HORIZONTAIS:

• EXPOSICIÓNS

Anúncios de balde

• Medulio, Distribuidora alternativa da
Marinha lucense . Se tendes material para
distribuir, escrébenos e talamos. Para pedidos mandada un selo de 19 pta. Medulio ,
Apdo. 19, 27740 Mondonhedo.

•

Música clás ica e violín, o
Venres 9 ás 8,30 da noite,
no Centro C ultural de Valadares.

FEELGOOD

Vellos roqueiros no Nova
Olímpia. O Xoves 14 ás
10,JO da noite. As entradas
custan 1.300 pta. antecipadas, e 1.500 na billeteira.

A

}OSÉ ÁLVAREZ E
CRISTINA ALVAREZ

a

• Quique. Electricidade e reparacións .
Teléfono (986) 43 02 69.
• Licenciada en filoloxia hispánica dá
clases particulares de ESO, BUP e COU.
Interesados contactar co apartado 709.
15080 A Coruña.
• Grande oferta de discos e casetes .
Prezos interesantes. Teléfono (986) 41 34
96. Vigo.
• 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 polos pequenos Estados do mundo. A asociación
non dispón de fundos para cubrir ditas traballos. Teléfono (986) 20 30 05.

• Mi/homes grupo gai da Corunha está
vossa disposic;om para qualquer informac;om ou sugestom no apartado 24, A
Corunha 15080. Solicitai-nos o N2 de Outu-bro 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
• A Assembleia da Mocidade Independubides de pór-te em cor:ita;;to com nós, se- _ dentista vem de reeditar os isqueiros Lurás bem-vindo.
me contra Espanhe. Se os queredes, enviada sete seles de trinta á caixa dos co• Oferécese monitora con 8 anos de expe:
rreios 561. 36080 Ponte Vedra. Ou ingresar
a mesma quantia na canta 2091-0500-10riéncia para clases de baile galego en Vigo e comarca. Telf 20 00 58
3000087782 de Caixa Galicia.

• Kañacore. Programa de música combativa en Cuac! (FM 103.4), Venres noite,
8 a 9. Envíanos o teu material (non só musical) para difundilo ao máximó. 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 p,ola Gralha. DÍstribue-se já
o número 13 . E gratuito. Apartado 678.
32080 Ourense.
• Licenciado dá aulas particulares de
língua e literatura galega e española, latin, francés, portugués, catalán, história
e toda clase de comentário de textos.
BUP , FP , COU , ESO . Teléfonos (986) 20
11 70/20 23 51.

• Axuda ao Terceiro Mundo {ATeM). Nova asociación solidária : Gran Vía 112. Local
17. Galerías Castañal: Vigo. Tfno. 986470357. Próximas campañas de axuda a
Cuba e Colómbia. Colaboracións no Banco
de Santander. Axéncia 8. Entidade 970.
Canta 59550.

M X L X K
V M G Q S
T Z N V. O
H B O S A
-I A z B B
B Q p

I

o

I

E
L
D
S
S

L
G
R
E
Q

G
G
F
U
S
X

E
F
Y
E
R
I

• Nativa dá clases de francés a calquer
nível. Interesados contactar co teléfo no 22
80 33 ou co apartado de co rre os 709 ,
15080 da Coruña. +
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Catorce personaxes relacionados co cinema galego.
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA
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SOLUCIONS

• Se desexas recever o Nº 1 de Abrente,
voceiro de Primeira Liña (MLN): "Por un
partido marxista revolucionário. Por 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.
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XELIS DE TORO

OEixo Atlántico-convoca un certam·ede novela para -galegas eportugueses .

L

As editoriais ·portuguesas cruzan o Miño
consagrados como Umberto
Eco e moitos outros que son
editados con vários meses de
antelación ao castellano , como
Afirma Pereira do italiano Antonio Tabucci, que desde hai
anos é unha figura ademirada
en' Portugal.
_

9* X AN CARBALLA

A demanda sup~ra á oferta.
Este paradoxo aparece en relación co libro portugués na
Galiza. A 1!! Feira do Libro Portugués e Galega vai abrir do 7
ao 1O de Novembro, e servirá
para vender libros e para reflex ionar sobre dous paises
con língua· comun que viven
cuase ignorándose. Ao tempo
anúnciase a convocatória do
primeiro prémio literário Eixo
Atlántico para autores galegas e portugueses, dotado
con 1,5 millóns de pesetas.
"Desque ·abriu a nova ponte de
Tu i as cousas mudaron moito,
porque antes era heroismo",
asegúranos Xesus Couceiro, o
home que decidiu que Galiza e
Portugal non podian estar de
costas e comezou a ter nos estantes e nas mesas das suas librarías en Santiago e Coruña
libros portugueses. A meirande
dificuldade, e a mais absurda,
é o percorrido que fan os envíos postais entre os dous países, que ainda deben pasar via
Madrid , ben que esteñan orixes
e destinos, como Tui e Valenc;a
do Minho, a tiro de pedra. "Pedir antes libros era toleria; agora xa é máis fácil porque van
polo sistema de transporte normal, privado isa si", acrescenta
Couceiro.
Mesmo asi, son moi poucas as
librarías galegas que teñen un
espácio adicado ao lib'ro portugués. Xavier Paz", da Livraria
Torga en Ourense, ten navidades portuguesas e ve desprexuizo na xente nova cando realmente un libro lle interesa, "teño vendido ben non xa literatura de autores consagrados, tamén libros específicos que aqui
non habia, sobre grupos müsicais e cantantes anglosaxóns,
que non estan editados en castellano". Os novas sistemas de
xestión dos libros (por exemplo,
o ISBN informatizado) permiten
unha ráplda localización de títu1os e polo xeral as principais
editoras portu.guesas teñen un.ha distribución áxil.

Couceiró, que organizou en várias ocasións mostras. de libro
galega en Portugal , insiste en
que o labor de base de libreiros
e axentes culturais é importante, pero asegura que sen accións políticas e institucionais
fortes non·deixa de ser simbóli·co. Apóiase nun dato incontestábel: "as bibliotecas galegas
non teñen libros p_
ortugues,es".
Xesus Couceiro é pioneiro na comercialización do libro portugués na Galiza.

O libro portugués que májs
saida ten segue senda o demandadq polos universitários.
Está moi lonxe de se·r considerado de igual a igual e.o libro
en galega ou en castellario, e
segue senda marxinal o número de pontos de venda no ·que
se atopa. Mesmo que haxa
autores

•n==·

•

Bento da Cruz
.Guerrilbeiro
prénrlO werá:rio
llmrio ~e l\otínM

, Cruz, sobre estas liñas,
"O lobo guerilheiro"
sae agora nunha versión galega.
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*(Con hotel en Amsterdam)

Sáo Paulo/Rio ............ 85.000 ptas.
Athens ......................... 59.000 ptas.
Toronto ....................... 85.000 ptas.
New York ................... 75.000 ptas.
London ....................... 33.000 ptas.
Santiago de Chile ..... 115.000 ptas.
Paris ............................ 29.000 ptas.
. Lima ....••••....••••••••••..•• 115.000 ptas.
Oslo / Stockolm ........... 70.000 ptas.
Milano / Roma ............ 49.600 ptas.

A feira que se abre nestes dias
en Vigo, e que se alternará cada ano con Porto, ten unha
grande preséncia de editores
portugueses e apenas cinco librarias galegas, ademais do
espácio dos editores de atjui,
todos eles agrupados nun único
posta, apesar .d os mái·s de
1.000 títulos anuais. E é
que o camiño está máis
maduro para entrar os
portugueses na Galiza
que. vi ~eversa .

O Lobo

O F E R TA
Buenos Aires ............. 115.000 ptas.
Buenos Aires ............. 106.000 ptas.
Buenos Aires• ••••...••..• 122.000 ptas.

Unha feira
para romper xelos

Amsterdam ................. 48.700 ptas.
Bogotá ....................... 109.900 ptas.
Asunción ................... 123.000 ptas.
Montevideo ............... 120.000 ptas.
Bologna ........................ 49.600 ptas.
Frankfurt .................... 50.100 ptas.
Cairo ........................... 76.000 ptas.
Macau ...................... 125.000 ptas.
Zurich / Geneve ......... 49.900 ptas.
Johannesburg .......... 143.000 ptas.
Montreal ..................... 85.000 ptas.
Miami ......................... 95.000 ptas.
México ...................... 115.000·ptas.
Nairobi ..................... 117.500 ptas.

{ Servizo personalizado con transporte ao
roporto e asisténcia embarque sen cargo
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Os libros galegas apenas teñen
preséncia nas librarías portuguesas. Felísio Cabra!, un pequeno editor portugués, distribue os libros de Galaxia, Xerais
e Ir Indo en librarías de Porto,
Coimbra e Lisboa, pero as vendas son marxinais, porque apenas hai coñecemento nen presenza nos meios de comunicación. O director de Xerais, Manuel ·Bragado, confesa que o libro que ten algunha saida é o
demandado palas Universidades, e aqueles relacionados co
ócio (guias de Galiza, da natureza , gastronómicas .. .), alén
dos clásicos que están xa publicados por firmas portuguesas.
"Non creo que poda haber un
grande desenvolvemento co mercial,· pero si que é primordial
un meirande intercámbio cultural", asegura Bragado.
Xerais vai apresentar nesta Feira unha versión ao galega da
espléndida novela "O lobo guerilheiro" de Bento da Cruz, un romance que se desenvolve na
raia durante o franquismo , e que
con grande pulso literário desenvolve unha ficción con presenza
da guerrilla antifascista g~lega .
A organización deste evento
corre a cargo do ICEP (lnvestimentos , Comércio e Turismo
de Portugal), xunto cos editores
galegas e portugueses e a Xunta de Galiza e canta cun orzamento de 22 millóns de pesetas. Na inauguración contarase
coa presenza de escritoras/es
portugueses como Alice Vieira,
Viale Moutinho , Helena Marqu~s . Isabel Barreno ou Ru i
Zink, que partillarán unha mesa
redonda cos galegas Casares,
Ferrin, Ram iro Fonte, Gonzalo
Navaza e Xavier Alcalá.
O Eixo Atlántico e as agrupacións de editores de ambos
paisés aproveitarán pará facer
pública a convocatória con xunta do 1 Certame de Narrativa galaico-portuguesa, dotado
con 1.500.000 de peseta s,
que p~chará o prazo de entrega de orixinais o 31 de Xaneiro de 1997. •

o ·S

er a desternpo ten as súas
gratificacións, ler sen ser
mirado , non ter que opi,
nar sobre o que a un lle gusta
ou non lle gusta. A fin de con,
tas os bos libros nunca teñen
p resa, quedan a í esperando.
Pero h ai un segredo máis, un
le desde o silencio. E no silen,
cio é no único sitio onde se es,
coitan os disparos.
O libro Ruído de Miguel An,
xo Murado, permíteche es,
coitar o disparos. As balas
pasan fungando na orella e
fa n un burato humano no
carpo que está detrás. Quen
recibiu o di par bota a man
a ·ferida, mira a man cu berta
de sangue, e ergu a para ver
de onde ven o vent . E fina],
mente o corpo derrúba ao
teu lado co e trondo dunha
rnadeira vella .
O libro de Murado ocupa un
espacio no andel dos horrores
do escrito sobre Bosnia, sen
embargo tamén bu cou lugar
nese andel neboento e tra,
ño que levita sobre as nosa
cabezas e que é onde atopan
acobillo os mellares libros
que lemos.
H ai moitas razóns para sentir,
se sorprendido por este libro.
Un ha é a gran capac idade de
Murado para convertir o ho;
rrible en natural e críble, a
tenrura, a amizade, o compa,
ñeirisrno comparten o e trado
coa rnáis innorneable xenofo,
bia e gregari mo. Na e crita
de Murado, unha da rnáis
concisas, obria e calculada ,
podemos sentir o bafo do cri,
me colectivo, e o vértigo da
morte detrás de cada pequ no
ruído ou agardand n ilcn,
cio da noite.
Per e e algo mái ralifi ante
de te libro é a ele darn · a capacidad de falar, on truir
hi toria , recon truir o n n di,
to, a partir dunha xpcricncia
de horror que e nos e corrcu
entre as man e e t up u die n,
te do nosos ollas. É un libro
impecable, olitario, ilencioso, que nos fita sen pestan xar
esperando a que medrem s.+

VOLVER AO REGO

- - - - - SÓ I D A - - - - Buenos Aires ......... 71.000 ptas.
Sáo Poulo / Rio ..... 69.000 ptas.
Amste. dom ........... 39.000 ptas.
Paris ..................... 19.900 ptas.
Généve .....·............ 37.000 ptas._
Frankfurt ................37.000 ptas.
Zurich ........;.......... 36.900 ptas.

Colonia ............ ~.... 47.700 ptas.
Stuttghart .............. 42.000 ptas.
London .................. 26.000 ptas.
Milano .................. 36.500 ptas.
Dublin ................... 43.400 ptas.
Montreal ............... 51.000 ptas.
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presidente está inque,
do. A estas alturas só .
ten interese po la rna,
neira en que pasará á. história.
De aí o seu temor ás hemero,
tecas. En realidade, é <loado
irnaxinar corno será o dia pos,
teri or ao se u retiro. T antos o
lo.uban hoxe como, desde ese
momen to, ó negarán. Os altos
cargos, os mella res amigos , e,
rnáis ca ninguén, o seu sustitu,
to, tratarán de borrar do curri,
culum o seu pasado fragu ista,
coa mesma angueira que hoxe
o próprió Fraga borra o seu pa,
sado franquista do seu curricu, ·
lurn de Internet.+

