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Oenvellecimento da povoación non evita que chegue ao 40°/o,
omáis alto de Europa

A censura é
sempre un
fracaso

Oparo cébase na n1ocidade

A violéncia da policia contra
os manifestantes da inaugura,
ción de Gali,Emprego é un feíto que rexistaron xomalistas e
confirmaron cámaras .fotográ,
fica e magnetoscópios. As
rondas de golpes sucedían na
capital da Autonomía que ten
a máis alta concentración de
xomalistas do país e os meios
máis elaborados para transmi,
rir información. Esta vergoña
non merece ao dia seguinte
nen liña, nen comentário, nen
imaxe. Ás empresas de infor:
mación e ás emisoras públicas
sentan á mesa dun poder que
ten declarada a guerra contra o
princípio da información de,
mocrática e a liberdade de ex,
presión. Só un tolo pode pe~,
sar que non existe o que non
e proclama e só un delincuen,
te pode aspirar a que non se
publique o que afecta á mai°'
ria. A densidade do sistema de
compromisos e favores trenza,
do desde institucións públicas
que foron criadas para deseen,
trali.zar e democratizar, repro,
duce a censura.
C'.J
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Policias de paisano detiveron e golpearon en Santiago, o pasado Xoves 21, a un grupo de mozos de Galiza Nova que entregaran
momentos antes, no marco das xornadas de Galiemprego, un comunicado informativo ao ministro de Traballo, Javier Arenas, e ao presidente da
Xunta, Manuel Fraga lribarne, sobre ·o crecemento do paro xuvenil en Galiza. Pésie ao seu carácter pacífico, a protesta rematou con vários dos
militantes nacionalistas mallados por P<;>licias nun cuarto interior. A maioria da prensa e das emisoras ocultaron esta segunda parte dos feitos .

PAUTO DO DEMO
ÁnxelFole

Mobilizacións laborais tamén en toda Galiza

Os gandeiros maniféstanse
.
en Santiago odia 4
,

Unha maxistral obra de teatro, a única escrita por Fole, plena de
humor popular e de <loada posta en escena.

g-a x1a

.

Os produtores de leite relanzan as mobilizacións. O dia 4 concéntranse en Santiago, onde probabelmente coincidiran
con outros a'ctos reivindicativos de estudantes e funcionários. A onda de mobilizacións é in.tensa estes días, ante as graves ameazas ~aborais anunciadas. O
Mércores 27 manifestáronse na Coruña
vários milleiros de traballadores .convocados pala CIG. O Xoves, coincidindo
coa saida deste número á rua, celébranse manifestacións en Vigo, Ferrol e Ourense , tamén convocadas pala central
nacionalista. Os traballadores de Astano
e Barreras pararán o mesmo dia durante
catro horas. Os empregado de Endesa
manifestaranse nas Pontes. (Páx. 12)

Ora, a repre ión da informa,
ción é s mpre un fracaso e por
ri ba produce protesta e máis
información incómoda, como
abe Fraga por vasta experién,
cia. En tempo de Franco, a
censura non tiña nada que fa,
cer contra unha folla clandes,
tina ou un despacho de vinte
liñas de José António Novais,
correspondente de Le Monde.
O esforzo xigantesco por ne,
gar os feítos faciaos medrar.
Pero aquí non se trata d.e negar un feito isolado, unha
torpeza ou un abuso na admi,
nistración do poder, senon a
realidade obsesiva de que tres
de cada catro mozos estan en
paro. Existe o que non se pu,
blica. Os millonários investi,
mentos públicos para que éste e outros fracasos non se,
xan notícia, produce un efec,
to de culpabilidade que mul,
tiplica a violéncia sobre os
que padecen o malgoverno.
Os golpes sob re os parados
son máis violentos que hai
seis m eses porque medraron
as listas do desemprego. T a,
, mén os anúncios da $anidade
· . aumentan na medida en que
' medran as li stas de espera.•
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OPlano de Emprego Xuvenil só deu resultados eleiJorais

O40% da mocidade no paro
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odas as autoridades implicadas
deu arranxado en catre anos. A
na feira do emprego Galiempreacusación de eleitoralismo outra
go, celebrada os dias 21, 22 e
vez é inevitÉ!bel.
23 deste mes , ao seu remate
coincidian en sinalar que fora un
O Plano de Emprego Xuvenil
"éxito de organización". Pero
destina á criazón de emprego o
omitian que non
25% dos seus reservirn para o
cursos . O 75%
restante vai para
que foi concebida, como foro de
formación atradebate que per45,8º/o
vés de cursiños
mitise dar coas
de utilidade indas
mozas
medidas concrecerta. Dos resultas para rematar
tados , nada se
menores de 25
cun dos problesabe, só se pode
anos que están
mas que azoutan
mencionar a eloao país, o paro.
cuente porcentainscritas
xe de parados
O 40% dos moentre
a povoanas oficinas
zos e mozas en
ción moza: o
idade de traballar
40% , frente ao
de emprego,
están no paro .
21 % que se reestán no paro .
Ante esta situaxistra neutros esción , o Governo
tados de Europa.
da Xunta aproA Xunta non dá
bou un Plano de
qutrós. dados.
Emprego Xuvenil
artellado para dar solución ao
Os 45.000 millóns de pesetas
problema. Mais o PEX era aprodestinados ao Plano de Emprebado no último Consello da Xungo Xuvenil cando foi aprobado
ta antes de disolver o Parlamenviñan doutras partidas orzamento para renovar a cámara lexistárias destinadas á formación e
lati va da nación en 1993. Dao emprego, que unificadas todas
quelas, Galiza Nova denunciou
confe"rian ao P.EX u·nha imaxe
que se trataba dunha medida
de plano ao que se dedicaban
eleitoralista _sen contido real. O
recursos reais. Eses 45.000 mitempo habia de darllela razón
llóns habian ·ser xestionados poaos mozos nacionalistas; cando
la Dirección Xeral de Formación
estamos en vísperas dunha noe Emp rego da Consellaria de
va campaña, o Governo galego
Fam ília, Muller e Xuventude , á
ap resenta un xeira de medidas
fren te da que está Manuela Lópara tratar de amañar o que non
pez Besteiro. As acusacións de

o

clientelismo através dos programas de emprego sempre minaron o prestíxio desta Consellaria. Un exemplo son as Mulleres
Rurais, que resultaron ser unha
plataforma do PP no campo .

prego-, representa o 40,5% do
total e afecta en es peci al ás
persoas que noQ atop aron o
seu primeiro emprego , é dicer,
aos xóvenes .

"Proxectos
Uns dados sistematizados pola
emprendedores"
Confederación lntersindical Galega indican que "a taxa de acti- · Se a formación é un dos pontos
claves do PEX, a outra das pavidade increméntase a m.edida
tas está no autoemprego e nos
que aumenta o nível de estuPlanos de Acción de Iniciativas
dos, pasando do 23 , ~% para os
Activas de Emprego. "Xóvenes
sen estudos a un 73,2% para os
emprendedores " é o conceito
de estudos superiores". Na esque sistematicamente é usado
trutura do emprego galego a
para referirse ás persoas· que
discriminación dos -máis desfarecorren a criar empresas ou ao
vorecidos é patente , unha perautoemprego.
'soa sen estudos
Para isto a Xunta
ten escasas posidispuxo unha sébilid ade.s de trarie de axudas e
ballar. Por outra
autoemprego
programas de
banda, os xóveseguimento que
nes só teñen caé a única saida
non teñen relabida no-. sector
ción co resultados servizos e en
laboral para a
do . A metade
total acumulan
mocidade, pero
das persoas que
unha taxa de pasolicitan informaro do 40%. As
as empresas
c 10 n non dan
mulleres están
montado a ema·inda máis afecpequen as
presa. Ademais,
tad as. polo deo asesoramento
semprego.
O
non subsisten
prodúcese atra45,8% das mozas
vés de entidades
menores de 25
intermediárias ás
a.nos que están
que a persoa noinscritas nas oficiva que acude a informarse ennas de emprego, están no paro.
trega un cheque dado pala XunO desemprego feminino é 8,5
ta, que posteriormente é canxepontos superior ao mascu li no.
ado por diñeiro diante da AdmiO paro de longa duración --máis
de dous anos sen atopar. em-

O
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nistración. O sistema quédase
nunha forma de garantir ingresos para as entidades asesoradoras.
Unha empresa fir¡anciada con
cargo aos fundos de emprego
xuvenil foi considerada das máis
"emprendedores" en Galiemprego, trátase dun proxecto de produción de abono a base de excrementos de animais e de toxos. O Programa Lanza do Instituto Galega de Promoción Económica -de criazón de empresas- destaca que "108 xóvenes
emprendedores xa realizaron o
Programa Lanza". Outro dos aspectos nos que fai fincapé a
propaganda do Programa Lanza •
está relacionado cos proxectos
inovadores. Pero tras un repaso
por estes , poucos ou nengun
ten esta característica .

Modelo laboral
Unha das intervencións que en
Galiemprego descobreu mellar
cal é o modelo de promoción de
emprego por parte da Adminis tración , correu a cárrego do director de Deloitte& Touche, Enrique Rodríguez Vázquez , que
nunha mesa de traballo celebrada o Sábado 23 á mañá esbozou
as tres liñas que estimaba necesárias para unha política de emprego eficaz . Para os traballadores en paro , oferecia traballo a
tempo parcial, destinar os recursos das prestación aos empresários ~ara incentivar o empregoe non satisfacer as preferéncias
profisionais. Para os activos, o
director de Deloitte& Touche pedia a flexibilización laboral. Por
último, a terceira via seria o trabal lar nas Organizacións Non
Guvernamentais "contribuindo a
mellorar o benestar social".
Pero se o director de Deloitte
& Touche daba receitas concordes coa desregulación, ao tempo se lle escapaba que unha
das fórmulas promoviadas pola
Administración , como o autoem prego, tiña un horizonte ben curto . "As pequenas empresas non
duran máis aló duns poucos
anos", indicaba.
Dentro do modelo laboral do
Governo galego, o novo Servizo
Galega de Colocación representa unha aposta que non é desbotada palas organizacións sindicais. Hai máis de duascentas
oficinas en todo tipo de entidades e organismos colaboradores do Servizo, que consiste en
recadar dados dos parados e
das empresas que demandan
traballadores para crµzalos. A
idea é que as. entidades que
dan cursos de formación completen a instrución coa colaboraicón para atapar emprego.
Pero o sistema inclue aspectos
que consagran o modelo liberalizador que promove a Xunta. Unha das perguntas de abrigada
resposta no longo currículum que
se elabora -nove páxinas- é a
cantidade bruta anual que o parado está disposto a gañar: algo
que deixa á marxe a negociación
colectiva, que é substituida por
un contrato bilateral traballadorempresário que fomenta o recorte salarial. Outra das perguntas
-esta non obrigatória- inquire
. sobre se o parado aceita os contratos das Empresas de Traballb
TemporaL O feíto de incluir -ás ETT ·no modelo laboral da Xunta
desvia cara esfas grande cantidade de curriculums e, feíto, procédese a reducir as condicións
dos trabaUadores. •
·
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Martiño Santos, secretário xeral de Galjza Nova

'Din que o paro soluciónase con formación, pero os cartos para educación diminue~'
As iniciativas da Xunta en matéria laboral para xóvenes son
criticadas repetidamente pelas
organizacións xuvenis e nomeadamente por Galiza Nova. O
secretário xeral desta organización, Martiño Santos, ademais
de non atapar resultados reais,
ere que contradr a política oficial neutros campos.
"A Xunta elaborou un Plano de
Emprego Xuvenil no que o
25% dos recursos van á criazón de emprego e o 75% á
formación . O Governo de Fraga di que a fo.rmación é imprescidíbel para atapar traballo , pero ao tempo . os gastos
en educación diminuen", explica . "Co autoemprego sucede
o mesmo -engade-, ademais
de representar unha saida individual , non representa unha
posibilidade para abordar a
magnitude do problema , só
serve para criar pequenas empresas, cando a Xunta desenvolve unha política económica
de promoc i ón das grandes
empresas cuxa principal consecuéncia é a desaparición
das pequenas empresas".

"O paro cébase en dous colectivos, mulleres e mocidade, por
iso é precisa unha política específica neste campo, pero no
caso da Galiza
é puramente
nominal, porque non se fai
nada para fo mentar o emprego feminino
e xuvenil" , denú ncia Martiño
Santos.
"O emprego é
unha das grandes asignaturas pendentes
de Manuel Fraga -asegura
Martiño Santos- , fracasou
neste campo e
cando ten iniciativas son de
tipo caciquil
para beneficiar
a determinadas
entidades
e
_
persoas , como é o caso do
presidente das Novas Xeneracións de Ourense, que r:nontou

unha empresa a canta do
PEX".
O desacorde de Galiza Nova
coa política de
emprego xuvenil do Governo
Fraga non é
algo illado. "O
próprio Plano
de Emrpego
Xuvenil
foi
aprobado contra a opinión
do Consello da
Xuventude, cuxo informe é
preceptivo, e
sen consultar
a sindicatos e
organizaéións
xuvenis" . Para
o secretáiro ·
xeral de Galiza
Nova o déficit
democrático
na redación do
plano trae. como - · consecuéncia a -imposibilidade de deseñar -unha ·
política que realmente ·benefície-á mocidade.
.

Para Martiño Santos, "a políttca laboral da Xunta emana
dos critérios fixados poi a
Unión Europea, dentro dun
marco de desartellamento dos
sectores produtivos básicos.
Pero neutros Estados adaptan
os seus planos en '1irtude da
realidade . Aqui faise a cegas a
ver si chegan á famosa converxéncia".
Por outra banda, para o secretário xeral de Galiza Nova, a
imaxe e a propaganda son os
únicos obxectivos dos planos
que regularmente apresenta a
Xqnta para fomentar o emprego
entre os mozos. "O PEX foi
apresentado xusto antes das
eleicións do 93 e non tivo resultados -explica-, só tiña pretensións eleitoralistas e denunciámolo daquelas. Agora que ven
outra consulta teñen novas iniciativas , como o Galiemprego,
pero del non se extrairon conclusións , só serviu para a política de autobombo da Xunta . A
maiores, converter ao emprego
no motivo dunha feira descrebe
cales son as pretensión$ do governo de Fraga".•
.

Ofracaso da política
de emprego de Fraga
Cando Manuel Fraga chegou ao poder, hai sete anos, en
Decembro de 1989, habia na Galiza cento cincuenta mil
persoas paradas. Hox~ superan as duascentas mil. Un ano
despois de estar a governar, o presidente concedía unha
entrevista e este meio de comunicación na que afirmaba que
"aos rapaces hai que fal~rlles menos de adulación e falarlles
máis de causas concretas. Se se mellaran as escalas, as
posibilidades de- investimento, as realidades de traballo ...
Tendo estas posibilidade poden facer máis e mellar". Xusto o
cont_rário ao labor que desenvolve o Governo da Xunta.
Os dados demonstran que o paro aumenta e os novas -xunt9
coas mulleres- son quen máis padecen esta lacra. Os dados
tamén demonstran que os cartos para educación diminuen , que
os diñeiros destinados a incentivar o emprego fomentan a
precariedade laboral e que os_planos públicos para criar postosde traballo non acometen o problema desde un ponto de vista
global. A isto cómpre unirlle que o noso país rexistra unha
peculiaridade que o mesmo presidente ·Fraga non se cansa de
denunciar, eis o envellecimento da povoación por mor do
descenso da natalidade. Pois ben, pésie a que a cada hai menos
novós'para incorporarse a un mercado de traballo que a diário
ten numerosas baixas por: xubilación, a mocidade padece as
máis altas taxa de paro de toda Europa. En definitiva, todo indica
que os obxectivos do Governo e as suas análises están errados.
As prioridades deberían ser outras: garantir unha educación en
condicións que facilite unha preparación axeitada, deseñar
unha política industrial que s-exa quen de absorver os
excedentes do campo para impedir que o anegamento do
-mercado laboral sexa pagado polos máis novas, aplicar
políticas de estabilidade no emprego e permitir a consolidación
daqueles sectores máis xeradores de pastos de traballo, nomeadamente as empresas médias e pequenas.
O paro xúvenil retrasou a incorporación da mocidade ao
mercado laboral e aumentou a sua dependéncia. A
-precariedade laboral·é un ha nova consecuéncia que deixa ás
persoas novas nunha situación na que o.obxectivo principalé a
~busca, a calqu_
er prez~. du11ha ocupación que non chega.
A ·Q.engu n poder político lle irit~resa ~allar .fanto sobre un
·cdlectivq, a menos-que daí se extraigan máis benefícios -para o
-po9er- que desvantaxes. Da precarleaade feminina no campo o
PP criou as Mulleres Ruraís, uñ sistema caciquil par? recolleita
de-voto$ . ..Ps cursiños de formación, 6 asesor amento par9
-fundar empresas e as axudas para a sua criazón sor:i magníficas
ferramentas clientelares para incidir sobre as -per:soas que están
en situación desesperada e as suas famílias . •
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·Mantiveron adoce persoas detidas máis de sete hora.s

Malleira policial aos membros de GalizQ Nova
na inauguración de Galiemprego ··
~PAULA CASTRO

é que en lugar de recurrir á informática, os policías encarregados
de proceder á identificación dos
que carecían de DN 1preteriron telefonar aos domicílios particulares
para que fosen os familiares os
que deran conta deles.

Policias de paisano e policias
nacionales cargaron violentamente contra un grupo de rapaces, membros de Galiza
Nova, por p_articipar nunha
protesta contra da política de
emprego xuvenil da Xunta de
Galiza durante o acto de inauguración de Gal.iemprego.
Tras da carga policial doce
deles foron conducidos á comisaria de policía compostelana onde permaneceron detidos unhas sete horas. A policia denunciounos por desordes públicos e eles puxeron
unha denúncia contra da policia pola ·tunda que recebiron.

No tempo en que estiveron nas
dependéncias policiais, aos mozos e mozas léronlles os seus
direitos, pero nen se lles permitiu chamar por teléfono, nen se
lles deixou talar cun avogado
"até que non declaredes" precisaron os policias, nen se lles
permitiu ser examinados por un
médico forense para comprobar
os resultados dos golpes.

Monstras de apoio
O pasado Xoves 21 de Novembro inaugurábase no pazo de
Exposicións e Cong¡esos de.
Compostela, nun perfecto castellano, Galiemprego. No acto de
apertura participaban;-- ademais
do presidente da Xunta, Manuel
Fraga lribarne, que facia <;iS veces de moderador, a conselleira
de Familia, Muller e Xuventude,
Manuela Besteiro e o Ministro
de Traballo Javier Arenas.
Ao comezo da intervención do
Ministro, arredor de 20 mozos e
mozas de Galiza Nova, que estaban espallados entre o numeroso público asistente, puxéronse en pé e repartiron entre os
presentes uns dípticos baixo o
lema "Na Xunta traballamos
arreo para que a xuventude consiga traballo" coa fotografia de
Fraga durmindo nunha sesión
parlamentária. "Através deses
dípticos tentabamos informar
aos presentes da situ.ación laboral que está a viver a mocidade
galega, cun índice de paro que
ascende ao 40%, é dicer,
200.000 mozos e mozas en situaCión dé desemprego. Tamén
queriamos expresar a ,nosa opo~
sición ás políticas de emprego
da Xunta e, sobretodo, a feiras
como Galiemprego que son utllizadas como propaganda pero
qúe realmente non .xeneran trabal lo", sinala Martiño Santos,
Secretário x'eral de Galfza Nova.
Martiño Santos e lnácio Pavon
achegáronse á ·tarima e entre~
garon a Javier Aren.as e a Manuel Fraga un dos -fqlletos infor- mativos. Cando éstaban a piques de baixar, un grupo de policias de paisano lanzáronse
contra deles tirando a lnácio Pavón do entarimado mentres lle
daban patadas, golpes e o ameazaban cun contundente "irnos
partirche as pernas".
A maioria dos rapaces sairon
empurrados polos membros de
seguridade do salón de actos
entre berros de ameaza. Unha
vez sacados do recinto e mentres o Ministro de Traballo afirmaba que "hai que respeitar aliberdade de expresión pero debemos se-r conscientes de que
'
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Os policias levaron aos manifestantes a un cuarto aporte

todos podemos e debemos exercer a nasa liberdade", as forzas
de seguridade ensañábaríse cos
rapaces· dándolles unha monumental' malleira. Os berros de
dor apagáronse axiña cos aplau. sos emocionados dunha grande
parte do público asistente, moitos afiliados do PP, en apoio ás
palabras de Javier Arenas.

pa~

mallalos,

segu~do

denúncia Golizo Novo.

Mentres tanto, lnácio Pavón foi
arrastrado polos policías a un
cuarto situado na parte traseira
do salón de actos onde lle deron
coa cabeza contra da pa-rede e
continuaron cos puñetazos, patadas, insultos e ameazas, para
finalmente conducilo espo~ado
á comisaria de policia xunto con
ou~ros once mozos e mozas.

léfono móbil ao comisário para
pedir instrucoións, sen saber moi
ben que facer cos rapaces. "Estaban entre o público", comunicáballe o policía ao comisário,
"eran cando menos trinta... , non,
ninguén correu perigo en nengun
momento ... como iamos facer,
non podiamos poñer unha ringleira de policias diante da mesa
das autoridades ... eles facer non
fixeron nada, só repartiron papeis e deron algúns berros ... ternos a trece detidos". Tras desta
conversa, os rapaces foron .
transladados á comisaria, pecháronse as portas do Pazo de Exposicións e Congresos, para evitar novas manifestacións contrárias á feira, e impediron o paso a
todos os que non tivesen acreditación de prensa ou invitación
_para asistir ao acto ..

Ante·s de partir na grileira cara á
comísaria, policías secretos (de
paisano) chamaban desde un te-

. Os doce membros de Galiza No- va (non trece como aseguraba o
··policia) permaneceron detidos

Malleiras

A. HERNÁNDEZ

desde as seis e meia da tarde até
a unha e meia ~a ma,_drugada. No
exterior da comisaria comezou a
xuntarse xente preocupada pola
saude dos mozos e mozas e pola
serte que correrían. Non habia
ainda máis de dez persoas cando
abriron as portas da comisaria de
par en par e comezaron a sair policias do interior que rodearon aos
ali congregados pedindo ameazadoramente a documentación e insistindo en que tiñan que abandonar o lugar. Os DNI foron recollidos un por un para comprobar a
identidade dos presentes e os
que carecian do documento de
identificación foron abrigados a
entrar na comisar.ia. Foi un control
pormenorizado "sen nengun efecto legal" segundo afirmou un dos
policias, quen engadiu que se
procedia á identificación "para nada realmente". Devolveron os carnés e os q1:1e tiveron que dar os
~eus dados persoalmente sairon
·de contado. O curioso do asunto

Apesar de que os mozos detidos
xa foran agasallados cunha cea
consistente nun bocadillo e enviadad os ás correspondentes
celas co obxectivo de mantelos
detidos até o dia seguinte, ás
doce e méia da norte recebiron a
notícia de que ian regresar ás
suas casas se se comprometían
a apresentarse ao dia seguinte
no ~-ulgado número seis de
Compostela para declarar. Tras
aband0nar a comisaria lnácio
Pavón e Roberto Vilameá, os
máis afectados pola malleira, dirixíronse ao servizo de urxéncias
do Hospital Xeral de Galiza para
facerse unha revisión médica.
Ao dia seguinte, tras prestar declaración perante o xuiz, ambos
aproveitaron pa:ra denunciar aos
membros da policía adxuntando
os informes médicos que demonstraban os golpes e magulladuras recibidos.
A acusación que recaí sobre os
membros de Galiza Nova é a de
desordes públicas, que segundo
o novo Código Penal é unha falta cuxas penas varían segundo
se considere .grave ou leve. De
seis meses e tres anos de cárcere no caso das graves e de
sete a vintecatro fins de semana
se son consideradas leves.•

Aprensa ignorou as detencións e os-golpes :
A actuación policial contra os
mozos de ·GaJiza Nova pasou
practicamente desapercibida para os medios de comunicación._
El Correo Gallego era o único
que se facia eco da actuación
policial nun sinxelo párrafo.
«Durante a intervención do ministro, un grupo minoritário de
xóvenes independentistas radicais irrumpiu na sala, pero a po1icia, cunha rápida e eficaz actuación, logrou abortar o boicoteo do acto e detivo a ·13. Arenas e Fraga calificaron o incidente como simples anéctoda»,
informa o rotativo compostelano ..
La. Voz de Galícia é o médio que
máis información facilita dos incidentes, pero sen referirse á

carga.policial nen ás detencións.
pois duns minutos de desconSegundo La Voz, «Un grupo de
certo os xóvenes de Galiza Noafiliados de Galiza Nova, organi- . va «Optaron por abandonar o
zación .xuvenil do BNG, intesalón Antigo do Pazo de Conrrumpiu ao minÍstro Arenas cos
gresos ímpulsadtJs ( !-) polos
berros de "menos propaganda e
servícios de seguridade. O mimáis emprego" e de "Galiza ceinfstro Javier Arenas limitouse a
be, poder popular". O presidente · recoñecer "o dereito a expreda Xunta, Man1.,1el Fraga, acusarse por parte de todos", pero
sounos de "pseudo salvadores
o presidente da Xunta, entrou a
de Galícia". O boicoteo da orgasaco á provocación n?cionalista
nización xuvenil nacionalista foi
ao acusar aos xóvenes de e.star
complementado co reparto dun
instigados por "pseudosalvadodíptico baixo o título de "Na
res de Galiza" , unha minoría
Xunta traballamos arreo, para
que non r:ios vai negar e que
que a xuventude consiga trabadefende un modelo de emprego
llo" e cµnha foto de Fraga durmipúblico que fr;.acasou rotunda-·
tando no seu escano parlamenmente na Europa do ·Este».
taro do Hórreo,,.
El Mundo limítase a recoller de
En La Voz afirmase que, desEFE que "º discurso do ministro
,,· , ~ '--'1...
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foi interrompido por vários xóvenes que, despois de entregarlle
unhas octavillas, pronunciaron
consignas independentistas e
pediron máis traballo. Despois de
ser expulsados o ministro prosegiu o seu discurso afirmando _que
·"os que estamos neste acto repeitamo~ profundamente a convivéncia e o dereito a expresarse
por parte de todos». A edición
galega do periódico madrileño recollia o Sábado 22 os incidentes.
Xornais como El Progreso ou
Faro de Vigo non fixeron referéncia algunha. A TVG emitiu
algunhas imaxes da carga policial nun primeiro momento, para censuralas en todos os seguintes informativos.•
......._J
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Ca.mpciña contra_
a,publicidade sexista de A/campo

5

O colectivo de Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG) ven
de iniciar unha campaña contra a multinacional Al<;ampo
pala recente publicación dunha guia na que se reproduce a
utHización sexista dos xoguetes. MNG sinala qLJe entre os
_ xogue1~s clasificados "para as nenas", en páxinas de cor
rosa, destaca a beleza, a moda, as cociñas, os cacharriños, o papel de nai e_coidadora de persoas doenfés e bonecas de todo tipo entre as que chama a atención Miss España. Pola contra, nas páxinas dirixidas "para os nenos" recóllese unha ampla variedade de xoguetes como exploradores, piratas, mistério, máxia, loita, guerra, aventura, fábricas, xogos de construción. Para MNG a multinacional non
ten en conta a importáncia dos xoguetes no proceso de
aprendizaxe, destacando ·que "Alcampo, perpetua o modelo
de muller obxecto". Outros .cólectivos , como a Asociación
de Consumidores Galegos, tamén ven de sumarse á crítica
de sexismo da campaña de Nadal da empresa francesa.+

As autovias retrásanse até despois do 2000
A dificuldade da.orografia é o novo argumento empregado polo Ministério de Fomento para retrasar novamente
as autovías de comunicación coa Meseta, xa que Pedrafi'ta ten treitos de moita dificuldade técnica. Pero a verdade
é o groso do investimento-nestes tramos aplázase até o
ano 1999 e todo indica que non van estar rematados
antes de finais do ano 2000, caso de comezar
ef~ctivamente a~ obras en 1999.
Cortos Velasco e Xulia F. Gaioso, directores xerais de Caixa Pontevedra e Caixavigo.

A. IGLESIAS

Razóns económicas, pero sobre todo políticas, levárono adarlle oapoio aOrza
-

Fraga impón que ·a fusión das caixas
do Sul sexa antes de Outubro de 1997
* A . EIRt

Fraga lribarne deulle o tota~ apoio a Xosé António Orza na polftica de fusión das caixas de aforros do Sul que está a impulsar o conselleiro de Economia. O presidente galego considera
que o acordo debe de quedar pechado denantes das próximas
eleicións autonómicas. Se a fusión é aconsellada por razóns
económicas, os prazos veñen impostos basicamente por razóns
políticas. A oposición inicial á operación comeza a esluirse.
As cahas convertidas en entidades financieiras modernas, o
reto tecnolóxico , a entrada de
caixas foráneas con inusitada
forza, o debilitamento da cooperación e a moeda única, eixos
contemplados como básicos para unha concentración das caixas , barallados no informe de
Orza, non daban decidido a Fraga. Nen sequer o exemplo de
Caixa Catalana. Tiveron que ser
as razóns políticas as que o levaran ao pleno convencimento
de que a fusión das caixas do
Sul eran necesárias . O presidente da Xunta asumiu, por fin,
que se queria deixar un partido
coesionado na Galiza, cun sustituto que ,non fara devorado polos localismos, tiña que comezar
a desmontar o eido de intereses
localistas. "Quen o pode facer
se non o fai vostede", dixéronlle.
As rebelións partidárias· acabaron por convencelo.
Sae asi o 21 de Novembro por
vez primeira publicamente
apoiando a Orza. Non só declarou despois do Consello da Xunta, no que se impuxeron as teses
de Orza, que a fuaión das caixas
do Sul "pódese .e débese facer'',
anunciando que a próxima reunión se celebrará en Xaneiro, na
que xa se disporán do e'studos
definitivos, senón que afirniou
que "esta non é unha política do
conselleiro Orza, como se dixo,
senón de todo o Consello da
Xunta e do seu' Presidente".
Fraga, ademais, puxo un prazo
para firmar o protocolo de fusión.
Terá que ser antes das próximas
eleicións autonómicas . As ra-

sabedor que o interese desmedido poderia fustrar o- seu liderazgo
e o de Caixa Vigo, sendo esta entidade a que está chamada a
converterse·na sé central.

As negativas á fusión tañen vá·rias razóns. Unhas son puramente personais. Conselleiros
que tañen créditos preferentes;
zóns para fixar esta data son de . familiares enchufados directamente; relacións de interese, co·índole claramente política: necesidade de deixar o partido apacimo as de Ramilo con Caixavigo;
guad o e de liderar o PP esta
medo a quedar relegado na nova configuración; perda de peso
operación. Uns resultados eleitorais adversos podian modificar
caciquil ; até outras de falta de
ambas circunstáncias. Polo deperspectiva económica ou de tomais, en época eleitoral é maior
mar posición para situarse mea capacidade de presión de Frallor na nova entidade, cando non
ga dentro do próprio PP, tanto
de "sobérbia política de primeiripola confección das listas como
zo"' como calificaron desde o
pola gravidade dunha disidéncia
sector financieiro a decisión
á que ninguén se vai arriscar.
contrária de Saltar, o presidente
da Deputación de Ourense.
As negativas
Pero hai, sobre todo,· un grande
A decisión de Fraga foi respostamedo:· o medo a que este sexa
da cunha negativa por parte dos
o primeiro paso cara unha súniconsellos de Caixa Pontevedra e
ca caixa galega. Moitos agora a
Caixa Ourense. En Caixa Pontefavor desta unidade das caixas
vedra votaron a prol da fusión os
do Sul, apostan por esta fórmu.la
representantes de UGT e un dos
como equilibrante fronte ao poconselleiros. Nas Burgas houbo
der de Caixa Galícia. Teiman en
unanimidade en contra, incluida
que esta operación de fusión
forma parte dunha máis complea UGT. Dous aspectos a resaltar
nesta negativa. O primeiro que
xa no que se articularia un -lobby
estes consellos están fortemente . de comunicación, articulado no
Grupo Voz de Galícia, que- pocontrolados polo PP. A segunda
que, en Ourense, o director xetenciaria un candidato coruñés
. neral Luis Carrera, non quixo
ou madrileño para suceder a
pronunciarse. En sectores finanFraga. Esta análise é a que leva
, cieiros afirmase que Carrera esá maioria dos medios de comutá a favor das fusións e que será
nicación galegos a posicionarse
un dos homes chamado a lideraen contra da fusión, ainda que,
1as, conxuntamente con Xúlio
agora, a posición de Fraga, esGaioso, director xeneral de Caitalles revirando a alguns a liña.
xa Vigo. A xestión de Carrera leDentro deste medo entra, sobre
todo, a personalidade de Xosé .
vantando a Caixa Ourense está
Luis Méndez, director xeneral de
moi ben considerada nestes ámCaixa Galícia, home ao que
bitos e·tamén na Xunta.
consideran non só listo e perigoCaixa Vigo, pala sua banda, xa . so, senón que "nunca se molla
por Galiz~. non arriscando nunhai tempo que aposta por esta fuca nos seus investimentos . Se
sión, contando con estudos máis
seguise vivindo o seu · mentor,
avanzados, incluso que a própria
Sanmartín , seria outra a situaXunta. Gaioso, moi cauto, non
ción", afirmase no sector. +
quer pronunciarse publicamente,

Tanto o presidente da Xunta Manuel Fraga, como o con.selleiro de Obras Públicas, Xosé Cuiña, en anos pasados
manifestaran a sua convición de que. as autovias estarian
rematadas a tempo, pero a data de remate foi adiándose
e xa levan sete anos de retraso. Agora, co .-P~rtido Popular no poder, a Administración galega cala. E o Ministério
de Fomento o encargado de informar dos retrasos.+

AXunta impón uns orzamentos contra -a
opinión das Universidades
As tres-universidades galegas terán que aceitar os orzamentos para 1997, decididos pala Xunta contra a opinión
das üniversidades interesadas. A Xunta extinguiu o Plano de Financiamento, que era un marco legal que garantia unha financiación fixa, e agora só garante o pago da
débeda contraída (7.460 millóns para o vindeiro ano) .
Ccrntodo, os reiteres conqueriron a xestión dos cartos cedidQs para invest1mentos. Por outra banda, as tres universidades acordaron repartirse os cartas para novas construcións (1.500 millóns)e acordaron que o peche do mapa
_ das Titulacións non sexa. absolutamente ·inflexíbel. +

Folga xeral do ensino meio
Os Comités Abertos de Esutdantes (CAE).convoca·ron unha
folga xeral no ensino meio a celebrar o Xoves ~8 de Novem. bro para tratar de forzar ao conselleiro de Educación,_Celso
Curras, a negociar unha lei de financiamento da educación,
a mellorar o transporte e a aumentar o profesorado para
manter o número de alunos por aula. _
O paro xeral estará
acompañado de manife~tacións nas principais vilas do país.
·.Prepárase outra manifestación para principios de Decembro,
que poderia coincidir coas tractorac(as do dia catro e nesa
data ta,mén podería convocarse unha folga xeral que os CAE
desexarian que agrupase tamén ao ensino universitário. •

Congreso das Xuventudes ~ialista~
sen David.Balsa
Francisco Vázquez e Abel CabaJlero manifesaron o apoio
inequívoco do PSOE g.alego á nova Executiva Nacional das
Xuventudes Socialistas de Galiza, eleita no congreso que
cel.ebraron o Domingo 24 de Novembro. O novo secretário'
xeral é Xesus qiaz Paz e a lista que encabezaba -única
apresentada- acadou o 66% dos votos do Congreso. Con
esta eleición , as Xuventudes Socialistas e o PSOE dan por
zanxada a polémica nacida da destitución de David Balsa e
a formación dunhas novas Xuvehtudes Socialistas lideradas por Balsa e alleas á dirección do Partido Socialista,+
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"PRECISAMENTE PORQUE SOMOS MÁIS DO QUE SABE,
MOS, A CIÉNCIA NUNCA PODE ABARCAR A TOTALIDADE
DO SER" DI O HISTORIADOR DA CULTURA W :I. THOMP,
SON. EN TODO CASO A ILUSA CIÉNCIA REDUCIONISTA
PODE SOÑAR CON ESTA INXÉNUA PRETENSIÓN EN BIQ,

LOXIAJ 'ONDE EMPAPADA DE OPTIMISMO EXPLOR¡\DOR
CAMINA AINDA UN TANTO AS CEGAS POLA INFANCIA
DA SUA AINDA CURTA VIDA. PERO MOITOS FÍSICOS, A .
CABALO DUNHA CIÉNCIA BASTANTE MÁIS MADURECI,
DA, $ERÁN T AMÉN MOITO MÁIS CAUTOS E COMEDIDO$.

OS PRIMOS
-DE CUBA
XA VIER QUEIPO

DE HOMES E AMEBAS
XAIME

M. GONZALEZ ORTEGA

lúe" non significa que podamos ignorar to,
Significa isto algo máis que a sua.orixe co,
Nos anos sesenta e setenta a explicación de
da a complexidade humana.
mun? Pode isto significar que existe unha
como a vida se orixinou a partir da materia
radical unidade en todas· as dimensións? fa,
inanimada semellaba case ao alcance da
O ser humano é un ser complexo e iso sig,
ta non é evidentement~ unha pergunta pa,
man. Hoxe os biólogos sensatos recoñecen
nifica, entre outras cousas, que ademais da
ra a bioloxia, e non cabe portanto sucum,
que estamos moi lonxe (e quizá o estaremos
vida biolóxica, como a que vive calquer
bir comodamente ao princípio de redución
sempre) de poder reconstruir este único e re·
outra espécie, vive ta,
moto acontecimento. Mesmo aquela asenta- • para igualar ·os homes
. .
. mén unha vida cultu,
ás amebas, nen ao de
da idea de que a aparición da vida sobre este
abstracción para reco,
planeta foi un feliz e impropábel suceso se
ral, espiritual, auto,
ser humano ademais consciente, ou simpleten volto do revés, e até hai quen afirma que
ñecer dentro de nós a
''nosa ameba Nai,Pai".
se tratou máis ben dun suceso inevitábel.
mente humana; que•
a Vl a 10 OXlCa VlVe cada un a denomine
Parece pois xa fora de Lugar comezar unha reGregory Bateson gasta, tamén unha vida cultural, como mellor lle pare. .
za, pero que non pode
ílexión sobre o home e a sua condición onto,
ba de utilizar o .que el
esp1ntual,
ser esquecida sen igno,
lóxica partindo da "primeira ameba nada no
denominaba o siloxismar por unha feliz GOnxunción química" co,
mo da herba (a herba
aU toconsciente" .
rar toda a re~li:a~ión
humana na h1stona, e
mo facia Antón Risco neste mesmo lugar hai
morre / os .homes mofren / -os homes son,.
pareceme evidente
un par de semanas. O asunto non teria maior
que estas realizacións
herba), que para enimportáncia se esta simplificación bioloxicis,
non se poden explicar en termos meramentendermo,nos é a metáfora. Neste sentido
ta non impregnase todo o seu enxeñoso artite biolóxicos. Parte <lesas realizacións hugo. Afirmar que "o home non é máis que unpoético, que ten moito de verdade (tanto
m~nas son as concepcións relixiosas, que
comc»cando dicemos que somos po), pode,
ha transformación ou metamorfose daquela
mos dicer que os homes somos amebas, e
poden ser aceitadas ou rexeitadas, asumidas
primeira ameba unicelular" é caer no Edgar
Morin denomina· "intelixéncia cega", unha
así recoñecemos a nosa vinculación co res, . como próprias ou criticadas en caisquer dos
seus aspectos pero non descualificadas en
to dos seres vivos, tan necesá~ia hoxe en
"patoloxia do saber" que consiste en aplicar
nome da nosa radical identidade biolóxica
os principios de disxunción, redución e abs,
que o antropocentrismo nos semella pe_sada
co resto dos seres vivos. Precisamente por,
tracción, que impregnan toda a ciéncia mo,
carga. Pero que queiramos recoñecer, como
derna. Este conxunto, que el denomina "pa,
que somos máis do que sabemos.+
dicia T eilhard de Chardin, que "a nosa po,
bre e insignificante existéncia· está inserta
radigma da simplificación", é unha patoloxia
XA1ME M. GONZALEZ ÜRTEGA é Doutor en Bioloxia
na imensidade de todo o que existe e evo,
que arrastamos con nós desde Descartes.

'Q
d

É esta unha p¡¡i.toloxia do saber en primeiro lu,
gar porque a disxunción entre os distintos
campos do saber humano produce un divércio
entre o coñecimento científico e a reflexión
filosófica e priva a ciéncia de toda posibilida,
de de reflexionar sobre si própria. fata disxun, ·
ción acarrexa tamén a imposibilidade de que
o home reflexione integralmente sobre si mes, .
mo, de que sexa capaz a apreixar a ~adical
complexidade do fenómeno humano. E dian,
te desta cegueira qu.e me parece necesária, lú,
cicla e valente a aposta de Morin: "reintegrar
o home entre todos os seres natura.is, pero non
para reduci,lo", quer dicer, perseguir a unida,
de do home pero ao mesmo tempo a máxima
complexidade humanª. Certamente os homes .
e as amebas ternos moito en común. Gran
parte da "maquinári;;i" (vexa:até que ponto
Descartes agroma por calquer esquina) bipquí,
mica é comun a ambas as espécies. A molécu,
la de ADN está nos núcleos de todas as célu,
las, sexan da especie que sexan, e estan fun,
donan esencialmente da mesma· mane ira.
· Bioloxicamente existe ,unha radical unidade entre todos os seres vivos.

.
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Na casa matriz de Pazos, no Camiño Port'ugués que leva pele,
ríns a Compostela, houbo sempre tráfico de cartas e de fotos,
de expresións e de ideas, de ilu,
sións e desventuras, traídas e le,
vadas dende as ribeiras do Sar
ate o barrio de El Vedado, na
Cidade da Habana.
Hai uns días, logo duha demorada
xeira de agrafismo, chegou unha
carta dos primos' que nos quedan
na illa, un jabao afrogalegos que
practican a relixión de Ochún e
de Changó. Falaban de miseria e
de esperanza, de futuro e dignida,
de. Non querían nada. Só unha
foto da ca a onde tran currira a
nenez do seu pai. •
Ese mesmo día, e e gobernante
que de seguro nos merecemos,
lideraba ante a Unión Europea
unha proposta para poñer a fi,
del contra as cordas (¿Porqué
non lidera polo acaso, unha ou,
tra cruzada para acubillar ó
Gran Dictador da Indonesia?).
Ese tnesmo día, unha piqueta
innoble derrubaba o muro da
casa matriz de Pazos. Imposible,
pois, a foto para os primos de
Cuba.
Ese mesmo gobernante que vai
anacar a nosa aldea (desoindo
cunha estupidez sen igual a opi,
nión do Parlamento Europeo,
que se pronunciou polo procedimento de urxencia contra a des,
trución da aldea de Pazos), vai
condear ós meus primos de Cuba
a pasar máis fame e privacións
(entérese señor gobernante, que
os blqqueo os sufren as xentes
de a pe, e senón consulte co
seus asesores máis rancio , quen
sufriu polo bloqueo ó réxime
franquista).

Xosé Lois

A partir de agora, señor gobernante, entre no hai tamén algo
persoal. Que ese Deus que permite a destrucción que vostede lide,
ra o protexa. A mín, compay
menguado, pr téxeme Yemayá,
filia da auga, Lúa Nova.+

•

· c.A..1VIIÑA.NI>O COA . HISTORIA.
I

•

As Guias de A N.osa Te.r ra ·
axúdannbs a coñecer_o país
Para levar no peto e sair a percorrer as rotas d~ Galiza

Sesenta páxinas a toda cór con planos; fotografias, gravados,
debuxos e suxer~ncias para o camiñante.
XA Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRARIAS A 600 PTA.

Maís infonnación no Teléfono (986) 43 38 30
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Xavier Queipo é escritor
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Os viciños-do Portiño acusan ao alcalde da Coruña ae racista

Aentrada de soxa
transxénica á Coruña
chega ao Congreso ·_

Paco Vázquez limitase a·ser espectador
no pleno extraordinário sobre Bens

Nas últimas semanas cargueiros das empresas Cargil e Archer Daníels Midland ·
desembarcaron no porto da
Coruña trinta mil toneladas de
soxa transxénica da
multinacional Monsanto. Este
·producto ten unha finalidade
multiusos xa que, se nun princípio, o seu destino é a forraxe
dos animais pode ser utilizada
neutros produtos como comida
para cativos, margariñas ou alimentos dos denominados dietéticos, que actualmente consumen tamén os vexetarianos,
entre eles moitos derivados da
soxa. A evidéncia de que son
unha causa de risco para a
saude levou ao parlamentário
do BNG, Francisco Rodríguez,
a apresentar unha pergunta no
Congreso sobre a posición do
Governo en relación a estas exportacións. A auséncia de control sobre estes cargamentos
ten o agravante de que se tratrm de produtos modificados
xeneticamente. +

-0- P.C.

O alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, non contestou a nengunha das perguntas apresentadas polos grupos municipais da oposición durante o pleno extraordinário sobre·a catás1rofe de Bens, celebrado o pasado Luns 25. Pola contra, o rexedor coruñés limitouse a actuar como moderador e espectador do debate. Segundo o
tenente alcalde, Xabier Losada, non se poden determinar as causas que provocaron o derrubo do lixo acumulado no vertedoiro de
Bens e moito menos responsabilizar ao governo municipal. Tampouco se aprobaron as propostas de acordo apresentadas pola
oposición, nen sequera a do BNG sobre a xestión e tratamento
dos Resíduos Sólidos Urbanos apesar de que o dia anterior Vázquez aseguraba que o concello da Coruña apostará pola reciclaxe.
"Quera que conste en acta que,
segundo a orde do dia, primeiro
tf ñase que informar á corporación municipal e logo virian as
intervencións", indicaba Henri que Tello , portavoz do grupo
municipal do_BNG . Con esta
puntualización comezaba o pasado Luns 25 de Novembro o
pleno extraordinário celebrado
na Coruña para explicar as causas e a posíbel responsabilidade do governo municipal no derrubo de toneladas de lixo do
vertedoiro de Bens sobre o povoado do Portiño. Saltándose a
arde do día estabelecida, o alcalde da Coruña pasou directamente ao seguinte punto asegurando que "o governo municipal non ten nada de que informar porque xa se informou no
pleno o pasado 14 de Novem bro", ao que el non asistira porque estaba de viaxe en Bruxelas entregando un informe que
se aprobaba ese mesmo dia no
concello.
António López, portavoz do PP,
comezou solicitando os resultados da investigación, as causas
que provocaron o derrubo e as
responsabilidades derivadas.
López indicou que coas suas
declaracións o edil coruñés enfrentárase "coas administración
que oferecen axuda: a Deputación , a Xunta e a Administra ción central", engadindo que el
persoalmente "Dios mediante "
oferecérase como interlocutor
porque "podo chegar máis di rectamente a algunhas persoas
coas que manteño unha relación persoal".
Pala sua banda, Henrique Tello
criticou a Francisco Vázquez
por ter que se celebrar un pleno
dous meses e meio despois do
derrubo de Bens "por imperativo
legal" e, lembrou á Coruña marxinal e miserenta á que nunca
se tivo en canta, "mentres se
despilfarraban os cartas realizando obras faraónicas". O portavoz do BNG criticou o Jeito de
que o alcalde coruñés non visitara ás f;:imílias que mandou
aloxar no pavillón de deportes e
lembrou que ainda hai unha persoa desaparecida especificando
que a actuación do governo municipal "teria sido distinta se non
foran xitanos".

ln<apacidade
para negociar
O grupo parlamentário ·do BNG
apresentou un total de 15 iniciativas lexislativas no Cong.reso,
para que-se -destinaran partidas

económicas á cidade da Coruña
tras do desastre de Bens, que
foron rexeitadas "porque o seu
próprio grupo parlamentário -o
PSOE- abstívose", indicou Tello, quen engadiu que a ministra
de medioambiente mesmo adiara entrevistarse ca rexedor coruñés negándolle o apoio do Gove rno central. Unha rn~gativa
que foi aproveitada por Vázquez , segundo o portavoz nacionalista, para remarcar "a soidade á que lle submeten encubrindo así a sua incapacidade
para negociar".

A Mesa propon

galeguizar aos altos cárregos da·Xunta

A situación que está a viver a cidade da Coruña, segundo Tello,
é consecuéncia da política levada por Paco Vázquez desde a
alcaldía, xa que "sempre defendeu a tese aberrante do desenvolvi mento da Coruña independentemente do país e mesmo contra o país ". O portavoz
do BNG asegurou que técnicos
especialistas en resíduos -sólidos urbanos de Adega e de
Greenpeace viñan advertindo
da posibilidade de que se producira un derrubo no vertedoiro
de Bens, "adverténcia que non
se tivo en conta".
Para o tenente alcalde, Xabier
Losada, que contestou ás críticas dos grupos da oposición en
lugar de Vázquez, o derrubo de Beris foi unha catástrofe natural
cuxas causas , segundo os estudos realizados non se podian
determinar. Na sua explicación,
Losada indicou que desde 1970,
ano no que comezou a funcionar o vertedoiro, até q1980, os
verquidos taran incontrolados. A
partir desa data Bens pasou a
ser xestionado polo concello
asinándose no ano 86 o contrato de arrendamento coa empresa Ferogasa. Este contrato venceu, segundo o próprio Losada,
no ano 94 e desde o concello
"advertíuselle á empresa que
debia continuar coa concesión
mentres no se aprobara a nova". O tenente alcalde garantiu
a publicación das múltiples causas que puideron ter provocado
o derrubo -altura do lixo, calor
do verán, movimentos sísmicos,
filtracións ... - e asegurou que o
concello "pediu aos expertos
que non poida quedar nada sen ·
coñecer".

Responsabilidades políticas
A este respeito, Henrique Tello ,
indicou que ainda que non se
poidan determinar as responsabilidades físicas , si se poden ·de- ·
terminar as. res¡:>0Rsal:>i4idades , ·.

políticas. "No prego de con.dicións aprobado en pleno municipal no ano 94 especificábase
que a concesionária tiña que
proporcionar aG concello planos
topografiados da evolución do
vertedoiro cada q15 dias" sinalou , "ca que se poderia ter observado·a evolución da montaña
de lixo". Ademais, neste prego
"apuntábase que é abriga do
concesionário a indemnización".
O re¡;>resentante nacionalista solicitou, "o informe, a prórroga da
concesión e se a empresa concesionária cumpria os requisitos
mesmo polo prego anligo".
Durante o pleno non se chegou
a nengun acorde, apesar de que
BNG e PP votaron a favor. da
criazón dunha Comisión de Investigación. Outras propostas
do BNG, como a implantación
dun sistema fundamentado na
redución, reutilización e reciclaxe, a criazón dunha Comisión
Especial para elaborar proxectos concretos para a zona afectada e a de determinar as responsabilidades do d.errubo e os
seus efeitos ecolóxicos, económicos e sociais, foron votadas
en contra polo PSOE, mentres
que o PP se abstivo.
No pleno estiveron presentes ,
como observadores, os viciños
do Portiño, para os que remata· ba -a estáncia n0s albergues de

Gandario ese mesmo dia, ainda
'que o concello da Coruña prorrogou o permiso de estáncia 15
dias máis. No pleno do pasado
25 de Novembro esperaban que
se adoptaran medidas concretas para solucionar o problér:na
da vivencia, xa que se negan a
regresar ás suas casas, nunha
zona insalubre tras do derrubo
do lixo . Ás portas do .concello
esperaban . ao -alcalde a quen
acusaron de racista.+

Ainda despois de trece anos
da Lei de Normalización Lingüística, a Mesa pola Normalización quer apresentar aos
grupos parlamentários un
"proxecto de
desenvolvimento lexislativo"
a fin de que o Parlamento .
aprob~ a galeguización da
Administración autonómica.
a razón está "na indignación
polo abandono do uso do
galego do que está dando
probas evidentes a Xunta de
Gal iza, que ·infrinxe o espírito e a letra das disposiciótis
legais !!Obre a nosa língua".
Desde A Mesa califican de
"involución" a postura dos .
altos cárregos da Xunta en
relación a língua e citan vários ·casos como exemplo: o
dia 26, o conselleiro de Cultura, Xesus Pérez Varela, interviña nunha deputación talando en castellano, o mesmo que o de Economia Xosé
António Orza. Sinalan tamén
que Manuel Fraga utiliza escasamente o galego nas
suas comparecéncias. +
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Ogoverno deriva opoder.nas fundadóns, S.A. edep~tacións .

O mapa comarcal do PP
conC:ulcci OEstatuto de Autonomia
xeito que o PP non lle dea valor
nengun. Ademais, o BNG considera que a comarca non debe
ser inmutábel, senón que os· pró . .
prios concellos deben ser qúen
decidan a sua pertenza a unha
ou outra comarca. ·

9* P.C.

O mapa comarcal apresentado polo governo galego nen
respeita os sinais de identidade da organización territorial
do país nen dota as comarcas
de personalidade xurídica,
conculcando asi o Estatuto de
Autonomia. Ademais, o Partido Popular dota de poder fáctico ás fundacións e ás Sociedad es Anónimas de Desenvol vemento Comarcaf para
que, no caso de perder o executivo, poida manter o poder
através destes ·organismos
e Deputacións Provinciais.
O pasado Sábado 23 de Novembro, os cargos institucionais do
BNG reuníronse en Compostela
para debater o Proxecto de Lei de
Desenvolvemento Comarcal. Das
manifestacións re~lizadas durante a xuntanza polos alcaldes, concelleiros e parlamentários participan tes tíra se que o proxecto
apresentado polo executivo é inconstitucional : O partido nacionalista xa ten preparado un texto alternativo que apresentará xunto
coa enmenda de devolución.
Luis Obelleiro , responsábel ·de
política institucional do BNG, explicou que o partido nacionalista

Pola sua banda, Alfredo Suárez
Canal sinalou que o que pretende o executivo é "darlle cobertura
legal ao poder fáctico que se
agacha detrás do proceso de comarcal iiación e que se basea en
tces organismos: as máis de 20
fundacións criadas a este efeito,
as Sociedades Anónimas de De- sénvolvemento Comarc·a1 e as
Deputacións Provinciais". Segundo Suárez Canal , o PP "garánteAlfredo Suárez Canal (BNG).
se o poder e contról caciquil através deste organismos ainda que
.apresenta unha enmenda de deperda o executivo". O parlamenvolución do proxecto de comarcat¿rio do BNG subliñou a necesilización porque "no deseño que
dade de que a comarca goze de
se fai da comarca non se supera
entidade xur ídica para que se
a eiva histórica do ordenamento
poida forne.éer de servizos que
territorial do país e non .a dotan
hoxe non ten e permita un equilide entidade xurídica". Obelleiro - brio na distribución do território
sinalou que un dos aspectos funatendendo aos nosos sinais dé
damentais do mapa elaborado· identidade . Suárez Canal insistiu
pala Xunta é que pretende xerar
taméri en que o mapa comarcal
polémica "para que a discusión
"deberia ser produto dun consenxire en torno a problemas localisso ~.acial e garantir a representatas propiciando a percepción de
ción de todos os concellos".
que a comarcalización non serv~
para nada", xustificándose deste

Inconstitucional ·

O deputado nacionalista asegurou que o proxecto de comarcalización resposta a "unha interpre' tación perversa do Estatuto porque. unha lei do Parlamento só o
pode conculcar se · previamente .
se mo~ificou o texto". De feito,
segundo se recolle no artigo 40.1 _
do Estatuto de Autonomia especi- _
fícase que " .. .por Lei de Galiza
poderase recoñecer a comarca
como entidade local con personalidade xurídica e demarcación de
seu ... " e mesmo no Título P relim~
nar especificase que "a organización territorial terá en canta a distribución da povoación galega e
as suas formas tradícionais de
asentamento e convivéncia".

castel a o
ACADEMIA
CURROS ENRÍQUEZ, 13
TELEFONOS : 37 2 1 69
37 0 8 40
FAX: 37 16 56

OURENSE

.. Mália que o BNG considera que
. aó non recoñecerse a entidade
xurídica da comarca nen ter en
canta os sinais de identide se esta elaborando un proxecto de co- ·
ma(calización inconstitucional ,
eles non pode como tal pór en
marclia un recurso de inconstitu-cipnalidade xa que para eso
~ ·precisar.iamos ter grupo parlamentátio e·n Madrid ·au estar á
frente do governo autonómico",
especificou Suárez Canal. En
calqüera caso, Daniel Pino,
membro da executiva do BNG
· asegurou que de chegar ao po. der "o BNG elaboraría as directri·ces .xerais de ordenación do território", ainda que 'tendo en canta
que en nengun caso se pode facer por decreto como fai o PP".
Pino lembrou ·tamén que non se
tivo en conta, á hora de plasmar
no mapa as distintas comarcas
que conformarían o território galega, a opinión dos concellos "as
suas apreciacións ao respéito só
pod erán coñecerse através ,,das
alegaci óns que apresenten até o .
dia 28 de Novembro, data na
que remata o prazo". +

Normalización
harmónica
. "De de que chegou Manuel
Fraga, a Xuma proclamou o bilinguismo harmónico como norma de condura diária do seu
govemo. Q ue significa i to?",
pregunta Tintxu no quincenário lRIMlA . "P 'de e resumir
moi fácilmente: que cada reu- I
nión que celebran o diferente
organismo da Xunta u a case
en exclusiva o ca telán que ao
remate da xun tanza do con ello da Xunta ( ... )os persoeiro
de tumo darán unha
explicación á prensa en galego.
(...) Alcalde , rnernbro da deputacións, representantes da
xustiza, son perfecto praticantes dese bilinguismo harmónico
con algunhas variantes. A mái
frecuente é a de falar de princípio a fin en Castelán. Este é tamén o proceder dos cada dia
máis numerosos organismos
máis ou menos público que te- 1
ñ en corno única fonte de ingresos á Xunta pero funcionan en
rexime de direito privado (sei- 1
ca é moito mási eficaz): Igape, _

Inesca, Partos de Galicia, T urgalícia, Sociedade para o Deserwolvemento Comarcal, Semana
Verde, Consello de Con tas, Con~
sello Consultivo ou o próprio
Sergas. Boa parte deste organi mos receben axudas para a normalización lingüística, que erven, ao parecer, para pagar un
cursiños ( ... ) e para facer membretes que quedan rnoi bonito .
T odo isto non lle impide ao
pres idnete da Xunta gabarse d
ben que marcha o asunt e te
do bilingüi mo harrnónicd'. +

O Sinn Fein
na ONU
Odia 9 de N ovembre, o Sinn
Féin interveu por prim eira vez
<liante da Asemblea das
N acións U nidas, representada
por Glor na nOg as mocidades
nacionalistas. semanário
AN PHOBLACHT publica o
discurso. "A división de Irlanda en 1920 foi imposta. Non
houbo ·consulta democrática:
N on se procurou a aprobación
dos irlandeses. A institución
territorial dos Seis Condados
de Irlanda do Norte foi arbit rariamente establecida e o seu
território fixado segundo. critérios sectários. A pa rte principal destes seis condados
contén unha maioria· unionista que se mantivo pola forza
das armas. A criación de
Irlanda do Ncrte foi un acto
de violéncia masiva que.

o

negou e continua a negar aos
irlandeses o direito á auto-determinación. Non se pode dicer que o pasado británico teña moito que ver coa
pacificación. O actual Governo británico, como os seus antecesores, é protagonista do
conflito. As suas forzas mataron manifestantes pacífico e
nenas inocentes asi como
combatentes do IRA.
Trescentos cincuenta•e sete
irlandeses moueron a mans
das forzas británicas que mataron moitos rnáis civis que
vontários do IRA. A
Co~isión Europea estableceu
a culpabilidade do govem o
británico en casos de tortura a
detidos e de violació n ,
sistemática da Convención de
Direito H u~ano ". +

Saramago
desde o exílio
O Evangelho segundo Jesucristo
de ararnago ~ ra vetado para
o Prémio Europeu de Literatura de de Portugal por conideralo ofensivo para a moral católica. De de a ua re idéncia en Lanzarote, aramago refíre e a aquela exclu ión
nunha entrevi ta que publica
o manário EXPRE O, a inada por Pedro Braganc;a. "Ja
di e que ai de Portugal porque Portugal nao me merece,
de poi do eto daquele enhor Sou a Lara á minha candidatura ao Prémio de Literatura ( ... ) Eu nao torno o profesor ou a Lara por Portugal,
ma nao aceito um paí que
contempori:a com ge,nte co!
mo e e Sou a Lara. E o meu
paí , nao o nego, ma af tome e deixo de permeio um
mar, um oceano de de ·prez ".
O entrevi tador lembra a aramago que S u a Lara fora
afastado do Governo de p )i
da ua pública cen ura. "Nao
é uficiente. N b n t mp
em que ainda havia regirne
progre i ta , digno de ·a
qualifica ao, urna pe oa como e e u a La.ra devi
acabar em ibéria. E i to porque eu u uma pe oa d
brando c turne ' ave o a
vio lencia de um
fuzilamento". O entr vi tador
acusa a Saramago de excrccr
a cen ura desde a dirección
do Diário de Nor:ícias, á que ·e
ihtegrara de pois da Rev lución de Abril. "Eu n ao admito que me ch ame censor! A
mim , vítima da censura
fascista, q ue me limi te i a defender um jomalismo ao servi~o da van guarda da classe
operária, bem enqu adrada por
algúns intelectuais de mérito,
porque nunca fornos radicais.
Vo lto a lembrar-lhe que µ ao
mandamos ninguém para a
Sibéria! Limi tárno-nos a
mandar uns traidores da clas se operária para a rua ( ... ) e a
ter o cuidado de nao deixar
sair n o jorn al verrinas
reaccionárias, essas sim, de
teor se mpre censório ( ... ) E se
deixe i Portu gal porque Portugal nao me merece, tambén ·
n ao volto a da r en trevistas a
si, porque vo~e igualmente
nao as merece!"+

.. "\,
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·os métodos cíe control
da pesca volven dividir á
Europa Azul.
O debate ten dous aspectos: definir os métodos de
xestión e definir os niveis
de control. Os de xestión
poden organizarse limitando a capacidade de pesca,
con reducción de tonelaxe
de captura, ou a traveso
da reducción de estarzo
de pesca: definindo os
días de mar que cada barco pode realizar. A fórmula
é nos dous casos igual para todo 0 ·mundo, solución
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Fernando González Laxe
'Alguns ·empresários~· pesqueiros parecen estar agardando
.,
que_ os.governos lles faciliten todo'
.-

~·

f.

/

REGULAMENTO COMUN e'INCUMPRIMENTOS PRIVADOS: A P.OLÍTICA PESQUEIRA DA U.E.

dar canta da sua xestión ;
se acaso dalla aos goverí)OS, pero non aos votantes.
E o moménto de por. en
marcha un plano de recuperación, de pesca sostida ou
r.esponsábel para tirar dq
·mar o. que se debe, non~ o
que se'pode.
··

Hai sectores agrícolas da
UE sobre-dimensionados
e con altos custes ecolóxicos pero non se fala de
recortalos.

FÓISE CONSTRUINDO CON TENSIÓN, DESCONFIANZA MÚTUA E DESAXUSTES ENTRE CAPACl,

,

Depende de que labor polí-

DADE DE PESCA EASIGNACION DE RECURSOS. FERNANDO G~NZALEZ LAXE, EX-PRESIDENTE ·tico se fai, porque unha deDA XUNTA E CATEDRÁTICO DE ECONOMIA APLICADA VEN DE COMPLETAR A SUA EXTENSA núncia contun,dente, cos

paradóxica na medida en
que uns recursos están •
.
'
.
· · sindicatos e os empresários
mais explotados que ou- BIBLIOGRAFIA SOBRE A PESCA CON FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EUROPA AZUL traballarído nesa mesma litrc:s . Os d~ Mar do Norte (FUNDACIÓN CAIXA GALICIA) ESCRITO EN COLABORACIÓN CON JOAN MACAU NO QUE DE- ña lqgrarian un plano de retenen un nivel de explota'
'
conversión , pagado.por toción pesqueiro moito máis FENDE PASAR DA XESTIÓN DE RECURSOS A UNHA XESTIÓN DE ACTIVIDADE NA QUE SE dos os governos. Nó 90 foralto que os que están a ca- CONSIDERE TANTO O ESFORZO PESQUEIRO COMO AS CONSECUÉNCIAS PARA A BEIRAMAR. m ulárase unha reducción
rón das nasas costas . As
do 40 por cento da pesca.
porcentaxes establecidas
Agora, o danés Lassen di o
mesmo e· o documento está
para os Estados non se revisan nunca e hai Estados
asinado por Pereiro do Instique tendo adxudicada untuto Oceanográfico, pero taha cota de pesca non a utimén se botaron enriba de1izan ou intercámbiana.
1es. Quen? Xustamente
Polo tanto qué significa coaqueles artes dé pesca que
munitarizar a pesca se se
gañan máis cartos e que ás
producen cuotas de papel
veces, ~xustamente , son bióou infra-utili zación . Dá a
logos.
impresión de que queren
regular o recurso pero non
Unha xestión de recura actividade.
sos aplicada con rigor
acabaría con postas de
traballo no mar. Que se
Os intereses de Estado
pode facer?
poden mais que a política pesqueira común.
N.on ten solución. Tes que
Como se pode superar
esa situación?
aplicar o progreso técnico e
reorientar toda a maquinária
Primeiro, liderando. Desde
con reducción de personal
1986 até hoxe observano mar. Pero até que ponto
moitos traballadores de idamos con sorpresa como
alguns paises da UE adide avanzada non se podecáronse a non cumprir os
rian retirar e xubilar? Doutra
regulamentos comunitáparte , hai que criar un seitor
marítimo en terra: importarios . A Franza, por exemmos moito peixe e vendéplo. Durante o Tratado de
molo a granel porque aqui
Adesión fixéronas pasar
non se elabora nada. Asarnegras . Tiñamos unha
diña, rincha ou o arenque
cláusula de salvagarda
van para fariña cando no
que nos libraba de cumprir
se outros incrementaban
Norte peléxanse por esas
espécies. Teremos que
tonelaxe e poténcia, pero
criar industrias de elaboranon a aplicamos. Está
ción. Non pode ser que toben : aceitouse o periodo
memos só sardiña polo San
discriminatorio pero desde
Xoan, cando podemos eviscomezos dos 90 tiñamos
cerala poñela en trio e exque seguir unha politica
portala. Pola contra vemos
pesqueira distinta . Por
como entran espécies de
exemplo, reclamando un fóra a prezos de dumping.
ha participación nas cuoTernos que buscar eses
tas do arenque e da rin complexo mar-industrial e
cha. Por que? Para cammontar unha boa rede de
bialas despois coma oupromoción e distribución ... A
tras cuotas sobre papel
Xunta deberia. intervir deque valen para o troco tofendendo o selo peixe galedos os anos . Igualmente
go-peixe fresco nos mercaestabamos abrigados a
dos de Paris e Munich, nos
potenciar e defender todos
que están presentes todas ·
os informes de carácter
as grandes firmas .islandebioléxico que recomendasas con promocións especban prudéncia na explotatacular es. As veces sorciion pesqueira. Por que?
prende que en revistas de
Porque tiñamos mais fropesca españolas haxa máis
ta, máis xente e os nosos
publicidade de in·dustrias de
recursos estaban menos
explotados que os do mar
A PANARO • lslándia e Noruega que das
nosas. Se eles exportan a
do norte e do Báltico. Tachaman The Spanish Armada ou
Franza, Alemaña, Hungría, ltália,
que ten un límite se non queremén tiñamos que impar algún tios piratas. Como se ·invirte esa
mos seguir de agonia en agonia.
Austria por que non o podemos
po de garantia comercial para
situación? Os armadores estaban
facer nós? Determinados empreCorno non se corte nun momento
que todas as importacións de
obrigados a traballar por mellorar · sários pesqueiros parecen estar
determinado, non hai futuro. Agopeixe procedentes doutros paiesa imaxe, non' só as adminisírara todos ·estamos concienciados
agardando que os governos lles
ses e camiño da UE non chegacións e os governos. As asofaciliten todo. O papel da Admipara un recorte drástico .. lsto non
sen exclusivamente a España.
ciacións de armadores viaxan
nistración será o de facilitar negoda mais de si e se continuamos
pouco, a miudo para defenderen
ciacións sobre caladoiros e recurcun tipo de malla pasiva ou manAo mesmo tempo aumentamos
outra clase de intereses. Deberia
sos , pero ás empresas cómpretendó un estarzo pesqueiro moi
a tonelaxe en pesca de altura.
haber máis seminários , congrelles abrir mercados, e solicitar
alto, isto acábase.
sos, reunións entre eles mesmos.
axudas para iso. Igual que Fraga
Nós non aceitamos a limitación
En España e na Galiza segue ha:.
vai visitar Irán para apoiar ConCon todo, o Estado ocupa o
da frota. É léxico porque todos
bendo Linha atomización de orgaservas Calvo pode seguir viaxe e
lugar 16 dos paises pesqueixogamos co paternalismo. O Gonizacións de produtores con liorir á Feira Mundial da Pesca de
ros, ben por baixo de -Dianaverno actua de form~ paternal
tas que lemas todos os meses
Bankog con empresários do secmarca, lslándia ou Noruega.
coa xente do mar porque é o secnas revistas do sector, patrocinator. Non podemos pescar só para
tor _que necesita axuda, está moi
da cada unha delas por unha pao noso proprio mercado, porque
Boa fama non ternos. ·os diários
indefenso e consínteselle todo.
tronal. Emma Bonina non ten que
isd sae moi caro.+
ingleses e ir1andese ainda nos
Isa é certo, pero é unha actitude

a

..

'O país

.

. prec1~a
uriha alianza
de sOc:ialistas e
nacionalistas'
Francisco Vazquez di
nunha entrevista que a sua
experiéncia na Presidencia
da Xunta descalifícao
. como candidato.
Eu. non entedin ben o que
quixo dicer, e se cadra díxoo
asi para que non se
entendese. A experiéncia da
Xunta é a que me lexitima e
me lexitimará sempre. A
experiéncia dunha alianza
· entre forzas socialistas e
galeguistas é o que precisa
hoxe un pais como Galiza.
Estou convencido da
poténcia dese compromiso e
desa unión de intereses.
Hoxe Galiza volta a exixir
unha alianza entre
galegui?tas e socialistas ,
que xa no seu dia foran os
que sacaran adiante o
Estatuto. A etapa do
governo de coalicion tora a
máis democrática, a de
maior fransparéncia e a de
máis eficaz 5<estión. En todo
caso , eu chegara.á 28
deputados e n·as anteriores
eleccións á 22; previamente,
Paco Vázquez tivera 16 e
Antolín baixou despois á 19.
As matemáticas eleitorais e
a lexitimación da xéstión non
enganan.

1

Estou convecido
da poténcia
do compromiso e
da unión
de intereses
entre socialistas e
nacionalistas"

Que se opón hoxe a
colaboración entre
socialistas e
nacionalistas?
Non ten que haber nengún
problema para que hoxe se
produza. Sempre estarei en
contra do. xacobinismo. Non
entendo os centralismos
sobre todo pensando no
máis alto degrao de
· benestar dos cidadáns.
Hoxe taoto os lander
alemáns coma as re'xións
belgas ou italiáns ou o
Estado das autonomías
tenden ás competéncias
exclusivas e autónomas de
cada pais . Nese seritido son
precisos governos
,
autonomistas e progresistas.
lsto é o que propoño e
defendo dentro do meu
partido. Oxalá cando
cheguen as elección s seña
ese o camiño seguido e
poidamos entrar no século
XX I con máis garanti as.+
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Máis de sete mil persoas
mobilizáronse _
odia 21 para reclamar áXunta ocumprimento dos acordes
.
.

Viciños, estudantes e organizacións políticas
peclen dignidade para o cam·pus de Pontevedra
*A. ESTÉVEZ

A situación do campus de Pontevedra mobilizou a vários miles de
manifestantes o Xoves 21 que reclamaban da Xunta o cumprimento das promesas e dos acordes suscritos. Non só estudantes,
senón colectivos viciñais, sindicais e políticos tomaron as ruas
coreando consignas a favor da
dignidade do campus. O e·dificio
de Ciéncias Sociais é só o vértice
dunhas reclamacións xerais que
peden un campus digno. Desde a
Plataforma pro Campus Digno,
organizadora da manifestación,
valorouse a resposta dos viciños
de Pontevedra como 'moi boa e
necesária para entender o papel
da universidade como motor de
desenvolvemento comarcal.
O alcalde de Pontevedra estaba
presente na-mobilización que foi
apoiada desde o concello e onde
as auséncias apontaron ao reiterado da Universidade de Vigo. A
pancarta que abria a manifestación era portada por membros da
Plataforma pro Campus Digno,
na que están integrados diversos
colectivos estudantís e sociais.
Pero as asociacións de viciños
ou os afectados polo. trazado do
gasoductq na província tamén se
fixeron notar. Desde a Federación de Asociacións de Viciños
Castelao a sua presenza era inevitáb~I. "A situación do campus -é
crítica, son uns prados sen edificios e os miles de persoas que
se manifestan o saben. Xa nos
mobilizamos o pasado curso e,
con esta política, teremos que facelo o próximo", sinalaba un dos
representantes viciñais.
Xan Luis Pedrosa, alcalde po-

pu/ar de Pontevedra resume os
problemas de campus nunha
falla de potenciamento. "O naso
campus ten un desequilíbrio
claro respecto aos outros campus galegas, con menos de mil
alunas que o de Ferro! e senda
o máis cativo da Universidade
de Vigo, Só ternos o 9% das matrículas frente a Ourense un
32% e Vigo un 60%. A primeira
caréncia é o edifício de Ciéncias Sociais, xa que o ano que
ven cunha nova matriculación
non caben máis alunes no edifí~
cio da Deputación, no que están de prestado. Haberia que
engadir o edifício de Fisioterápia e o de Filoloxia Galega",
afirma. Os concelleiros do BNG
no concello non se Uniron á representación institucional, portando a sua própria pancarta,
xa que entenden que o concello
non suscribe a demanda que
desde a Plataforma se fai á
Xunta. Mália os ·berros que se
escoitaron contra o Governo
O abandono do campus de Pontevedra provocou que a
galega pola maioria dos particico ql.!e o grupo popular participa.
pantes, Pedrosa devinculouse
desa reclamación. "Teño m·oi . Nós acudimos á manifestación
nos termos que o fixeron os conclaro que non quera mesturar,
vocantes
non andamos con
ainda que haxa outros partidos
manobras c;le despiste. Hai L!n
que asi o queiran facer. A niiña
acordo· concreto, a.probado por
función com..o alcalde é que se
unanimidade o' 22 de Marzo do
corrixa ese desequilibrio no
ano 1995 no que os tres grupos
campus. Non estamos a protesparlamentários acordaron que a
tar contra a Xunta senón que
Xunta construira un edificio de
pedimos a todas as institucións
Ciéncias Sociais para o curso
responsábeis, Xunta, Deputa96-97. Agora dá excusas e tala
ción e reiterado, o relanzamende dentro de tres anos. Hai que
to do campus". aclara.
esixir que se cumpra", explican
Cesar Mqsquera e Salome AlváSen embargo, desde o BNG, non
rez. Manobras, son para eles, os
se ten a mesma perceP,ción do
traeos de implantación da faculproblema. "Non hai máis que ver
tade de Traducción e a auséncia
o que se está reclamar na manidun plano de financiamento para
festación, unha demanda conas universidades.+
creta á Xunta, e ver o aseptismo

Manuel Soto substitue a

.Ramón Varela na preSidéncia de Adega

As persoas que participaron na
asemblea debatiron na mañá
do Sábado o plano de recollida
selectiva de resíduos no Morrazo, xa que Adega aposta por
esta alternativa, querendo acadar que a situación provocada

A. IGLESIAS

e

Aasemblea apo?ta palas enerxias alternativas, oferrocarril eaagricultura ecolóxica

A asemblea bianual de Adega
puxo de manifesto a necesidade
de reforzar as liñas de actuación
pos campos da recoilida selectiva de resíduos, transportes e
enerxia. Celebrada o Sábado
23, -as cincQ ponéncias apresentadas abren outras áreas que os
ecoloxistas queren analisar como a concentración parcelária, a
situación forestal e a agricultura
. ecolóxica. Na asemblEaa renovouse a xunta directiva pasando
a ser presidente de Adega Manuel Soto en substitución de Ramón Varela, que estivo quince
anos no cárrégo, vicepresidente,
Xesus Pereiros, secretária, Elvi- _
ra Cienfuegos, vicesecretário,
Xosé Salvadores, e encarregada ·da tesoreria, Rosa Martínez.

Xunta estivera no centra da protesta.

ria Coruña polo vertedoiro de
Afianzar as relacións internaBens derive nun plano selecticionais é outro dos obxectivos
vo. Asimesmo, eren que é, nede Adega: por unha banda,
césario consolidar a actividade
dentro da Oficina de Méio Amda planta de compostaxe no
biente da UE e , por outra, a
Ferro!. A valoración do traballo
colaboración cos grupos ecolorealizado nos do.us últimos
xistas portugueses, até agora
anos ·foi positiva no campo dos
abandoada. Por iso, tamén se
resíduos ao dar a coñecer alternomearon respon·sábeis para
nativas ao plano Sogama da
estas áreas asi como para as
Xunta. "Non é tanto no referido
de enerxia, transporte e agriculaos transportes, ás autovias. Aí
tura ecolóxica. "O" debate centernos que traballar desde o bátrouse en que se debe manter
sico porque ao revés que suce- · da agricultura tradicional, xa
de neutros paises europeos, na
que parte dos parti,cipantes ere
Galiza hai moi pouca canciénque de por si é a agricultura
ci a do impacto das grandes
ecolóxica. En resumo, apostavías de comunicación. Apresen- . mos pola mecanización e· motamos alegacións ás autovias
dernización da tradicional , elido Noroeste, as cales non nos
minando . plaguicidas e substiopoñemos pero si a outras
tuíndoos por abonos orgánicos
obras como as de Santiago-Lue aproveitamento de resíduos
go, S,antiago-Ourerise ou a auforestais. lsto precisa de apoio
tovia do Cantábrico xa que non
e investigación por parte da Adse deben realizar polo impacto
ministración", afirma Soto. Unambiental. Por suposto, reivinha campaña de captación de
dicamos que non se abandoe o
novas sócios quere facilitar a
tren", sinala o novo presidente
posibilidade de ter unha oficina
de Adega·, Manuel Soto.
estábel e aberta ao público.•

Tour Caliza VIP

A

imaxe máis coñecida dun galega é pegado a unha mala. Sempre a percorrer camiños e aparecer nos lugares mái recónditos. O chiste do galega na lua, en Pernambuco u na Patagónia constitue unha constante do acervo humorí tico mundial.

Fieis ao tópico, os altos cargos da Xunta encárganse de f, mecer a tradizón co seu exemplo. Desde hai un tempo, á especificidade de er un
·ga!ego o que está en todas parte , engade-se a característica c mun
de ter a condición de ser alto cargo da Admini tración e viaxar a
gastos pagos polo erário público.
Neste nómina de trotamundos e excursionistas de fin de século apar cen
inexorabelmente persoeiros que xa teñen o grao de clásic n listas de
embarque. A oferta e tipo de peregrinaxes é o do máis rico e variado.
O conselleiro de Sanidade, Hernández Cachón, viaxa a Cuba cun
amplo séquito de subordinados e aduladores. Desde ase ores relixiosos a especialistas en terceira idade. Para este. periplo ousou prescindir de L. Tosar, que está nas apostas para ocupar praza vacante de
-Embaissateur Español na Havana.
Domingo Bello, director da EGAP, prefire viaxar só. Os seus billetes
a Brasil incluen algo de samba, cariocas .e itinerários selvaxes pola
praia de lpanema.
·

É meritório destacar a Francisco Gallegos Martínez, Director Xeral
de Comércio e Consumo. Figura á cabeceira de quilómetros percorridos e noites en hoteis de luxo. Xapón, Taiwan, Brasil, Arxentina,
etc ... disfroitaron da presenza do alto mandatário e poideron admirar
o seu don de xentes. O cénit da sua q¡rreira foi en San Diego
(USA); ali o funcionário Martínez puido admirar como a chalana patrocinada pola Conseller.ia de lndústria participaba no Desafio Europa/América e gañaba unha regata baixb a benéfica presenza do avezado grumete autonómico.
Tanta odisea e aventura remata en Vilalba, onde os maltratados carpos rend en cantas ante o Patn;Sn Maior. Actuan ele testemuñas e cortexo agradecido un fato de xornalistas e amanuenses-prestos a relatar,
sen rubor, as correrías dun fundamentalista polo Irán ou o esparcirnento caribeño dun director xeral. +
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QCon.selló da Xunta aprobou asegregación.
da Ula
.
..

~

Desfeita
-nun edificio
catalogado en Pontevedra

.

Oconcello de AroUsa

A chamada Casa da _
Masonería en Pontevedra'
-un edificio catalogado situado entre as ruas Alta e Chariño, en plena zona monumental- foi obxetto dunha modifi-cación coa destrucíón de toda unha fachada para facer a
entrada a un estabelecimento hosteleiro. A obra foi leva, da adiante pola empresa Recrudema, S.L. Dase a coíncidéncia de que a Dirección
Xeral de Património Histórico
e Documental autorizou as
obras, mália contradicer o artigo 47.1 da Leí de Património Cultural, que dispón que
"non se admitirán
modificacións de aliñacións"
nestes casos. O paradóxico
foí que tívo que ser o próprio
Concello quen incoara un
procedimento sancionadqr en
lugar da Dirección Xer:al. En
Pontevedra é habitual este tipo de agresións
urbanísticas.+

comeza a sua ai1daina -o 1 de Xaneiro
eC>- A. ESTÉVEZ

Os illeiros tiveron que aprazar a festa da independéncia .
para o 1 de Xaneiro polo
moito que chovia o Xoves
21, día no que o Consello da
Xunta aprobou a segregación da llla de Arousa do
concello de Vilanova. Os
4.900 habitantes da llla integraranse nun novo concello,
que fai o número 315 da Galiza despois da segregación
de Burela de Cervo hai dous
anos. Precisamente toi este
antecedente o que fixo que
os integrantes da plataforma
pro concello intensificaran unha campaña que recolleu o desex.o da maioria dos viciños
de ter un concello próprio.
Mália o tempo , tiráronse 315
bombas de palenque e os viciños concentráronse en grupos
nos que xa se fala do concello
de Arousa . Hai moito tempo
que os illeiros non tiñan por
que ir a Vilanova a resolver os
seus asuntos , sobre todo desde a inauguración da ponte , en
1985, qu_e os une con terra. A
reivindicación segregacionista
estivo presente desde sempre
e os murais independentistas
ilustran todos os valados da
illa . Coincidindo coa Revolución de Asturias, foi proclamada república independente ainda que non duroü moito este
estado . Son duas sociedades
dándose as costas, a da illa e
a de Vílanova, separadas polo
mar. Os dezasete concelleiros
de Vilanova duplicábanse, habendo encargados dos mes mos asuntos na illa e en terra.
As mesmas instalacións para a
illa que para Vilanova. Segundo Manuel Dios , illeiro e ex alcalde de Vilanova, esa autono, mia respostaba á coxuntura
política do momento . "Desde
as últimas eleicións, polas que
governa o PP en Vilanova perdeuse a independéncia que se
acadara", comenta referíndose
á corporación presidida por
Gonzalo Durán.

Un socialista presidirá a xestora da novo concello da llla.

O ex alcalde de Vílanova, Manuel Dios, será o presidente da
xunta xestora que governará a
illa até as vindeiras eleicións
munícipaís cando entre en
efecto a decisión da Xunta, o
primeiro de Xaneiro. Segundo
os últimos resultados eleitorais,
dos once representantes nesa
xunta, nove pertenceran á candidatura independente, Arousa
Unida , que lidera Dios e que
acadou o 75% dos votos nos
últimos comícios , e dous ao
PP. O ex alcalde considérase
un dos promotores da segregación , cuxo expedente foí redactado estando el á frente do governo municipal. Sen embargo,
cando tivo que ser debatido o
pro~eso segregacionista que
todas as formación se comprometeran a emprender, as divisíóns no PSOE e a auséncia
do PP nun pleno pecharon a
vía municipal. Os populares de
Vilanova .non apoian a segregación, en troques, en Burela
sí o fixeron.

Xulgados ~
20 membros
da Plataforma .
pala Defensa do Miño

A IGLESIAS

canta desde os . aspectos culturais, .económicos, históricos até
o inventário de património ou de
Foi enton cando se optou pola
veículos. A zona que quer ser
via viciñal cuxo peso levou a
Comisión pro Segregación, que
concello ten que amosar a sua
preside un dos responsábeis da
autonomía económica, evidente
lonxa da lila, Xan Luis Otero. A
na llla pola adicación ao mar, e,
á vez, a outra parte, Vilanova,
recollída de sinaturas tivo o seu
froito xa que máis ·do 90% dos . non pode sofrir uñha perda que
habitantes con direito a voto asidescompense a sua situación.
naron a prol de ter un concello ·Asimesmo, a llla· canta con recúrsos de abando para manter
e, segundo Otero, non se cheservizos e infraestruturas. -Esta
gou ao 100%, non porque non
estíveran de acordo todos, seredácción fíx_ose por p.rimeira
nón porque a unha parte dos vivez cando a Comisión pro Seci ños non lles convenceu ter
gregación erixiuse en cabeza do
proceso porque os partidos políque poñer o seu nome. Para todos, o Xoves 21 foi o pon1o final
ticos non beneficiab~n a consede tres anos de intensa actividacución do concello. "lsto unido a
de. "Non había argumentos políunhá forte campaña reivindicatiticos e legais que pu íderan imva e ao acordo entre sectores
pedir que tiveramos concello, _económicos, sodais e culturaís
·sobre todo se se observa como
foi determinante", explica o futuantecedente o caso de Burela~~
to presidente da xestora. Esta ~
di o ex alcalde.
terá como primeira labor elaborar uns orzamentos e adscribir a
parte dos traballadores do conO expediente para a segregación require unha laboriosa recello de Vilanova ao novo .concello de _Arousa.+
. dacción na que hai que ter en

Via viciñal

Denúncias dos nacionalistas fixeron que o Seprona acusara á empresa dun delito ecolóxico

Besnier pecha en Vilalba e culpabiliza ao BNG do desemprego
O xerente da factoría de Besnier
en Vilalba culpou ao BNG do
peche da mesma chegando ao
consíderalo o responsábel da
criación de desemprego. A fábrica, adicada aos queixos, que se
mercou a Nestle no ano 1983,
comezou a funcionar cun centenar de traballadores que quedaron reducidos a 27 nos últimos·
tempos. Desde a fórmación nacjonalista, afírmase _qüi¡ ó peche
e~staba na me.nte dos ~ r:.e9ponsábeis- da· fábrica desde ha1 anos
e, máis -reforzado, desde -que
adquiriron outra pranfü en 1990
no mesmo concello, á que foron
•

'

f

- transladando parte do persoal.

tección ida Natureza fixo- a denúncia pertinénte ~ se celebr~rá
Xoán Baamonde, un dos dous
un xuizo dentro de pouco . Soliconcelleiros do BNG en Vilalba,
citan da empresa uns 12 millóns
di que Eugene Jamin, ·xerente
e outro tanto para o alcalde,
de Besnier. "é moi botadq_ para
Agustín Baamonde. Aproyeitanadiante ao culpabílizar aos riado·que o BNG fixci as denúncias
cionalistas do pecfle"._'Jáfninroi - sobre. a con_taminaci6n ,. di quemáis alá responsabilizando aó - destruimos o ernprego", comenBNG de destruir parte do patrita o coñ·celleiro nacionalista,
mónio vilalbés. Para-Xoán Baa- - •
.
. monde ; :.a explrc¿_acrqn-ae-sfas -: No .ano_1 990 S_e._snier r:nerGou
~ ..acus?Gió:ns está n.a iCflplicación
outr.a factoria en "Vilaba, na es- ··da empre.sa nun-~:>roceso de de- - trada de Meira foi transladanlito · ecolóxico. "Nós denunciado progresivamente a producmos que ~ empresa contaminación cara aií, onde se envasa o
ba, p9lo .que o Servizo de 1 Pro- I leite,, . Segunóo
Baamor:ide, foi
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un xeito dE? rendabilizar o negócio acompañado dunha desmellora das condicións laborais e
da consecución de axudas públicas, xa que a Xunta costeou
unha depurad_orá. ''Os informes
. do comité éie empresa dos anos
·t986.e 1987 talaban 'Clunha ·pro___'c entaxe de emprego eventual
do 40% e se apontaba desde a
- xeréncia a escasa rendabilidade
- -cual}tifü;?ndose as petáas men-suais. no ano 1987. Sabiamos
'que- ia pecha{; no últiriio ·ano,
dás vintesete persoas qué traballaban nela, xa só quedaban
doce fíxas", explica. +
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A reivindicación dunha zona verde e recreativa nas
marxes do Miño ao seu paso por Lugo, levou á Plataforma pota Defensa do Miño a organizar distintos actos de protesta como a paralisación das obras de explanación do recinto feiral
-construido nas beiras do
rio. Este feito supuxo unha
· denúncia contra 20
integrantes deste
colectivo, que serán xulgados vindeiro 28 de Xaneiro, enfrentándose á
peticióJl .de-penas que van
entre os tres e os dous meses de arreto maior máis
multas de-240.000. pe~etas.
Este é o. terceiro xuízo polo
mesmo motivo -nos dous
anterior~~ foron absoltos.
Mentres,_a =.auga ~o rio ·se.. ·
gue sen reunir as mínimas
condicións de calidade. +

o

O·pp pre~ra un~a
moció'1 en Parada ~e Sil
O Partido Popular prepara
unha moción de censura
contra o alcalde do Partido
lndepenaente, Luis Pérez
Bértolez, ·que gover·na en mino ria no município da Ribei- ,
ra. Sacra de Parada de Sil,
·despois de que o PSOE
retirara ·en Xuño pasádo o
apoio dos 'seus dous concelleiros ao Pf, con tres edís . O
-pp , éon·catro concelleiros ,
bu.sea o apoío do PSOE para
a moción de censura, pero
os socialistas, escarmentados pola política
mVnicipal do Partido t'opular
-de acadar alcaldias comosexa-, xa manifestaron que
non darán o seu voto ao candidato do PP , Benito Carreño,anterior alcalde
.- +
. ·.¡...
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Os nacionalistas critican
apasividade de UGT eCCOO frente á ofensiva da banca eda patronal

As min,as de carbón

Forte campaña
de mobilizacións promovida pola CIG

MANUEL CAO

As minas de carbón das comarcas de Astúrias e León foron durante anos fonte de rendas para esas zonas e álgunhas limítrofes.
O carbón como recurso enerxético fundamental para a econoin ía española d9tou dunha arma formidábel aos traballadores
que poideron utilizala para acadar máis rendas organizado en
fortes sindicatos e presionando social e politicamente aos sucesivos governos. O poder dos mineiros é xa história en moitos
países pero aínda quedan algúns -por exemplo, Rúsia- no
que o seu peso é significativo. Na primeira época do franquismo
o carbón era clave ·p ara o abastecemento enerxético debido ao
bloqueo exterior e ás insuficiéncias hidroeléctrica .

Vários milleiros de persoas
mobilizábanse ao cerre desta
edición na C_oruña, seguindo a
convocatória da Confederación lntersindical Gálega. O
Xoves 28 son Vigo,. Ourense e
Ferrol os convocados a actos
similares. Pontevedra, Santiago e lugo farano alguns dias
despois, para culminar o dia
14 cunha grand~ mobilización
nacional en Compostela que
partirá ás doce da mañán da
Alameda. Todos os actos terán
por lema: · "Paremos as agresións á clase traballadora".
A forte campaña mobilizadora
promovida pola central nacionalista contará. co ronsel
das protestas dos funaonários
que celebrarán unha taiga xeral do sector público en data inmediata, pero ainda se precisar, pendentes dunha reunión
que se celebra este Xoves 28
en Madrid. Este mesmo dia a
bisbarra das Pontes _manifestara se e·n defensa de -Endesa,
seguindo igualfnente-·-a convo::
catória da CIG.
lJGT e CCOO non participarán
en nengún destes actos. A única demostración=unitária será a
da folga . xeral que se vivirá o
dia 3 nas_P.ontes, a -segunda
en menos dun mes. A anterior
fara o pasado 11 de Novembro. Os secretárias xerais das
tres centrais sindiéais teñen
solicitada unha entrevista con
Manuel Fraga para tratar o problema de Endesa.

O dia 14 celebrarase una "mobilización· nacional" en Compostela.

Eles decidiron
non mobilizarse"
11

A política de asulagamentos tan querida do Caudill e a importaci<~ns petroliferas foron socavando o poder do carbón. En 1958
chégase ao máximo histórico de producción con 14,4 millón de
Tm sendo logo a caída inexorábel tanto polo men r rend men- ·
to das minas como pola crecentemente de favoráb 1relación de
custos ante fontes enerxética alternativas. A internad nalización da economía española dá o golpe definitivo a unha actividade que xa hai moitos anos debeu ser reconvertida p ro que
se foi adiando por falta de coraxe político. Non exi te xu tificación para a pervivéncia dun sector condenado e que ten unha
relación de custos económicos, ecolóxicos e sociai co input
alternativos e co carbón importado totalmente desavantaxosa.

A IGLESIAS

bOral, despois de ver o cano
que causou a anterior: Todo isa
non se pode afrontar con rosá_rios, nen con xorn_
adas maraton i an as de negoci~ción . Para
qu.e o governo c_
eé;la_ternos que
provoc;:,ar o debate e _mopilizar
aos traballadotes". - - -

O problema das minas de carbón ilustra á perfección o futuro
que lle espera aos países que depositan as súas po ibilidades de
medre na extracción de matérias primas. Durante un tempo poderán beneficiarse de determinadas rendas pero a tendéncia de-crecente dos précios das matérias primas farase sentir debido ás
innovacións tecnolóxicas e/ou a entrada de novas competidores
no s.ector con mellares relacións de custos. No estádio actual da
economía polaca o carbón pode ter o seu interese máis para a española significa dilapidar recursos moi valiosos e escasos. T amén
- é un bon exemplo da distáncia sideral entre predicar e dar trigo
para os grupos políticos con vontade de govemo. Aquí non é
-posíbel tomar unha decisión a favor de todos e en contra de ninguén: Hai que optar polos produtores, polo consumidores, polos
industriais, pala taxa de inflación, pola tarifa enerxética, etc.

Fernando Acuña, secretário xeral da CIG, explica a razóh d~
que a sua central convoque to:.
dos_os demais actos en solitá- ·
rio: "Desde Setembro estamos
tratando de chegar a acordos
O mesmo dirixente -:sindical chacon 'UGT e CCOO, pero non parecen ter interese nengún, so- "ma a atención sotfre a __.Última
mobiliÚci_ón de funcionários· en
bre todo UGT. Eles decidiron xa
Madrid. "O ~mplo n_
(lm:ero de mahai tempo_afrontar o problema
nifestantes surprende"i.i aos pró-das pensións desde unha posprios responsábeis das centrais
tura de non mobilización e o reestatais, o--que demostra .a sua _
sultado está á vista'\
falta de fé· na resposta da xente". Fernando Acuña xulga que "sen
"Agora ---engade Acuña- pamobilizacións, vai quedar todo
decemos a conxelación do·salábaixo a: exclusiva presión da banr i o dos funcionários e xa se
ca, o governo e a patronal".+
anúncia unha nova reforma la-

Mais, dende Galiza compre reflexionar. Un país que sofriu-unha
reconversión absurda e desgraciada no sector naval, que non recibiu respaldo ao puxante e competitivo sector pesqueiro internacionalizado non debería quedarse cego, xordo e mudo co pretexto
de ser solidário con todos diante da posibilidade de seguir enterrando recursos públicos en actividades nocivas, perigosas e apoio
a sectores produtivos galegas que cun mínimo e pouco cuantioso
aporte financeiro e organizativo poderían xerar miles e miles de
pastos de traballo. Xa está ben de laiarse e chorar polo mal do demáis cando nunca estes se ocuparon máis ca d eus mezquin , e
concretos intereses. Agora vese -pero xa é tarde-- que ínter,
cámbio da reconversión naval pola minería asturiana foi un negócio ruinoso non xa para Galiza, senón para toda España.+

A FERMOSURA DUN ·DOLARMANUEL MERA

A primeitos_ deste mes Ele Novembro asistín, en repre- ,
sentación da CIG, ao Primeiro Congreso da Central
de Traballadores Arxentinos (CTA), que lidera Víétor
De Gennaro, e contci cuns 700.000 afiliados. Aproveitei a oeasión para achegarme o máis posíbel á realidade
soeial des te gf?Il.país do· Río da Plata que conta cunha
riqueza mineíra e agríC:Olá inmensa, govemado p6r unPresidente de telenove[cfou s·ainete, e onde a corrup;
ción e os estái-idalos tápanse os uns aos outros.

i;noitos-dos cales pasaran a noite en sacos de dunnir sobre o chau en centros deportivos e locais sindicais, _discutian sobre o neoliberalismo e a precarización laboral,
~ De Gennaro, Mendibil, e outros diTixentes nacionais
e l~cais, facían encendido:S discursos e preparaban novas mobilizacións. Non por casualidade a delegación da
Central de Traballadores de Cuba era amáis aplaudida,
con todo o Congreso de pe. Na TV pública Menen e
Duhalde, o séu seguro sucesor e governador da província de Bos Aires, inauguraban escalas e entregaban peNo segundó díci do Congreso fun xantar a· un-restauquéñas casas 'no sübúrbio da grande tidaae. Nas emisorante, de eamiño ao -Lns.tituto de Estadístic'a (IN- - ras privadas falaban qo_· escándalo causado polos miles
DEC), onde ía a mercar un anuário en CD-ROM.
de millóns de pesos perdidos polo erário público, por
Pedin, -por suposto, asado de tira e un chourizo criomor dunha alfándega paralela, por onde pasaban merllo. Serviume unha moza que non debía ter máis dé- , cadorias importadas polas grandes áreas -cómerciais sen
-16 anos e que corría dtinha mesa a outra con dilixén- pagar impostos, cáseque todás de capital extranxeiro.
cia. Despois dun pedazo decateime de que tamén
eran mulleres e moi novas o resto dos camareiros. Ao
Pensei, mentras ía camiño do INDEC, a poucas rúas
pÓuco tempo entrou unha nena que conducia. a un- da Praza de Maio, que este fora un dos países máis ricego pedindo esmola, 141ha ~amareira con bos modos
cos do mundo, que había "estáncias" (facendas) in.díxqlle que non podía entrar. Estaba eu a rematar de
mensas, que alí emigráramos, até a década dos 60,
xantar, cando duas delas, arrimadas á parede, comencentos de miles de galegos. Vendo agora, como os pozaron a falar -en v.oz baixa, mentras unha remexía un
derosos e o governo adoraban o libre mercado, nas
peto con moedas que tiñan na parte de diante do
rúas pola maña había xente remexendo o lixo, moitos
mandil. Decía: "yebo 3 pesos, si sigue así mañana no
obreiros tefien que roubar a corrente eléctrica porque
vengo". Estaba claro que traballaban pola propina e
non gañarr cartas dabondo para comer e pagala, vense cadra o xantar. Ao pagar a canta dinlle un dólar á
do como un café vale 1,50 dólares, e un libro un 50%
camareira, quedóuseme mirando e díxome "me das
máis que aqui, sáquei a conclusión de que o sis.tema ·
dinero de mas", respondinlle que era unha propina,
non funciona e que a protesta é lexitima e xusta, que
deuse volta e cos olios sonrrintes dixolle a unha das
a globalización económica que promoven non é o
compañeiras "che, me dieron un dólar".
me_smo que integración e solidariedade. +
Mentres tanto, no Congreso da CTA, 5.125 delegados,

MANUEL MERA

'O problema-de carbón ilustra o que
lle espera aos países que depositan as
súas posibilidades de.medre na
extracción de matérias primas"

é Secretário Confedera! da CIG
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Aempresa poderia perder 700 postas de trab~llo antes de fin de ano

Peche dos produtores
de pataca da Límia

AGarda Civil fire a·un obreiro de Endesa e a unha nena
de dous anos en Pontedeume ·
-0-

Antes do comezo do ano que ven
· poderian ser xa 700 os traballadores despedidos nas Pontes.
López Rivera ere que o plano
previsto polo governo para Endesa é similar ao xa experimentado
na construción naval. Gomezaria
por eliminar as empresas auxiliares, entregando a sua carga de
traballo ao plantel próprio de Endesa, para, nunha segunda eta- ·
pa, reducir tamén o cadro de persoal da empresa matriz.

M.V.

Un numeroso grupo de membros da Garda Civil de León,
dotados de abundante armamento antidistúrbios, cargou
con violéncia o pasado Mércores 27 polas ruas da histórica vila de Pontedeume. Unha nena de dous anos, a xornal ista da Rádio Galega Pichi
Varela e un obreiro de Endesa que pode perder un ollo
foron as vítimas principais.
Uns cincocentos traballadores de
Endesa cortaran a ponte que
une a vila co Ferro!, nun dos numerosos actos de protesta que
levan feito en contra do cerre da
mina das Pontes. Membros da
Garda Civil cargaron contra os
manifestantes, para a continuación adentrarse polo centro da vila dos Andrade causando momentos de pánico entre os veciños surprendidós pela arroiada
da Benemérita. O intento dun
grupo de persoas por conseguir
que unha ambuláncia trasladase
ao obreiro ferido de maior gravidade foi respondido cunha nova
carga dos gardas civis. O governo municipal de Pontedeume,
formado por PSOE e BNG, emitia a últimas horas do Mércores
un comunicado de repulsa contra
a actuación policial. Na mesma

O dia 3 as Pontes vivirá unha nova folga xeral.

nota recordábase que as recentes mobilizacións dos traballadores do carbón en León ou as dos
camioneiros en Fráncia non tiñan
provocado escenas como as que
Pontedeume acababa de vivir.
Os traballadores de Endesa tiñan previsto manifestarse o Xoves 28 nas Pontes, seguindo a
convocatória da CIG. Para o dia
3 está prevista a celebración
dunha nova folga xeral, convocada por todos· os sindicatos.

Contra o peche da mina
Os operários protestan contra o
intento .do_ governo de pechar a

A. IGLESIAS

mina, que deixaria a produciór:i de
enerxia nas Pontes ante un grave
risco de cerre. António López Rivera, secretário de organización
da CIG en Ferrol, recordaba a este periódico que está sen construir a via férrea que una Ferrol
coas Pontes e que pérmitiria a
- entrada de carbón foráneo a baixo custo. Con esta obra sen facer
e co carpón polaco extraído a ceo
aberto, o que o fai máis barato,
péchanse as vías de continuidade
da factoría pontesa, A produción
de enerxia eléctrica -temen os
obreiros da factoria- ben poderia
.realizarse neutro lugar, unha vez
cerrada a mina que é a que máis
postas d~ traballo proporciona. ·

As centrais sindicais lembran
que .a mina de lignito das Pontes
foi a clave da instalación da empresa e o que lle permitiu acadar
ano tras ano altos benefícios
que, sen embargo, non redundarían en ventaxas para a comarca, nen para Galiza. Estímase
que os benefícios proporcionados pala factoría das Pontes a
Endesa ascenden anualmente a
40.000 millóns. O comité de empresa critica tamén o incumpri-mento por parte da Xunta e do
governo central do plano aprobado, co acor.do de todas as
partes, e que previa. a diversificación industrial alternativa da
comarca. "O único que se cump ri u, mesmo con tempo de
adianto sobre o previsto, ·foi a redución da produción de carbón", .
sinala Q responsábel da CIG António López Rivera.•

En Bazán de Cadiz constrúense ferrys een Cartaxena investígase na fabricación·de buques anticontaminantes

O PP vota en contra de abrir Bazán de Ferrol á produción civil
O grupo do Partido Popular no
pontos dese acordo eran basicaCongreso dos Deputados votou ,
mente os mesmos que reivindica
o pasado Mércores 27, en cono comité de empresa da factoría.
tra dunha proposición non de lei
do BNG que pretendía que o asFrancisco Rodríguez, o deputado
teleiro ferrolán de Bazán poideque defendeu a iniciativa recorse acceder tamén ao mercado
dou que a proibición de acceder
ao mercado civil que pesa sobre
de construcción civil e xa que lago non limitase a sua productoda a .Empresa Nacional Bazán
só se está a cumprir en Ferrol,
ción aos pedidos do Ministério
de Defensa. O PSOE abstívose . pero non así nos asteleiros de
Cartaxena e San Fernando.
na votación .
Dase a circunstáncia de que PP
e PSOE votaran antes no concello de Ferro! a favor dunha declaración institucional que en boa
parte serviu de inspiración a proposta do BNG no Congreso. Os

"O BNG -matizou Rodrígueznon está en contra de que o asteleiro de Bazán en San Fernando (Cadiz) construa ferrys para
Transmediterránea, senón a fa. vor de que se poida diversificar

do mesmo xeito a produción .de
Bazán en Ferrol.
O deputado nacionalista criticou
tamén que o mencionado asfeleiro galega non acceda a subvencións públicas "na mesma
medida que os outros .asteleiros
públicos". O de Cartaxena está
a. desenvolver -segundo Rodríguez- unha investigación sobre
sistemas de produción de buques para a loita contra a contaminación cunha financiación do
40% procedente do INI".

Outra reconversión
"Bazán non se pode manter só

coa produción de barcos de
guerra", sinala António López
Rivera, responsábel de organización da CIG en Ferrol. ·.. o
que está a suceder -é similar
ao que xa vivimos en anteriores reconversións: promóvense as prexubilacións aos 55
anos, conténtase asi en parte
aos traballador"es de hoxe, pero elimínanse empregos para
mañá".
A factoría de Bazán en Ferro!
dalle traballo á metade do
plantel total dó grupo público,
polo .q ue a· cidade galega pode
ser tamén a máis .afectada polo
recorte.+
,

A asamblea de produtores de
pataca de Xinzo ocupou o concello o Mércores 27 en protesta
polos problemas que lles afectan. Para o Xoves 28, teñen
acordado unha reunión na que
fixarán novas mobilizacións en
caso de que non se dean solucións as reivindicación que teñen formuladas e que
motivaron duas manifes.tacións
anteriores, en Ourense e en
Xinzo. Na asamblea están presentes as organizacións Unións
Agrárias e Sindicato Labrego
Galego, que sinalan os dous últimos anos como un desastre
no sector. A táboa de reivindicacións apresentada inclue un
plano. integral de regadío para a
comarca;-- o control sobre o Consello Regulador da Pataca, dando entrada aos sindicatos do
agro, e contratos homologados
que fixen prezos mínimos e máximos. Un dos pontos que as
organizacións sinalan como
fundamental retírese ás exportacións que prexudican á produción. Tamén solicitan unha subvención dé 1O pesetas por quilo
de pataca "pola necesidade de
asegurar o futuro".• .

OGoverllo prefire
subastar Picusa
antes de reflotala
Cos votos en contra do PP e
CiU, Comisión de lndústria
do Congreso rexeitou a proposta do BNG de facilitar o
retlotamento de Picusa, en
Padrón, aceptando a oferta
máis beneficiosa para o erário público. A Xunta de Galiza estaria disposta a intervir
no accionariado, segundo
explicou o deputado
nacionalista Francisco
Rodríguez, nunha operación
de compra a través dunha
sociedade introducida no .
mercado~das peles coreano.
O representante de Património na Comisión Liquidadora
aposta pola subasta pública
alegando que un dos empresários da empresa
beneficiouse de 1:sao
millóns de·pesetas de
subvención que deben ser
devoltas. Desde Agosto do
pasado ano, os 540 traballadores están cobrando o paro. A proposta de
reflotamento contou co
apoio do PSOE e IU. +
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Día Mundial de Denúncia-da Violéncia contra as Mulleres

Caildo 876 denUncias representan

10.000 casos de maus.tratos
O rna Mundial de Luita e Denúncia da Violéncia contra as
Mulleres, celebrado o 25 de No:vembro, tivo este ano un recordatório desgraciado na Galiza. ·
Ademáis de concentracións de
apoio ás mulleres que, en todo
o mundo, sofren unha opresión
xa secular disfrazada de relativismo cultural, os colectivos feministas do país tiveron vítim~s
que lembrar máis próximas:
Carmen Traba, que morreu pola
malleira do seu compañeiro, en.
Outubro, en Santiago. De fundo,
as 876 denúncias rexistradas no
ano 1995" por maos tratos, a
maioria baixo o mesmo teito de
convivéncia co agresor.
A consellaria de Familia recoñece que estes 876 casos respostan aproximadamente a un 10%
das agresións e maos tratos reais. Neste suposto, as cifras chegarian a perto de nove mil casos
de violéncia sexista anuais. Responsábeis sindicais e de casas
de acollida coinciden ao sinalar
as dificultades da fuxida da violéncia resumíndoas na fa:lta de
alternativas para a muller. As reconciliacións cos agresores son
frecuentes baixo a promesa do
cámbio· que, moitas . veces, non
chega. Na cidade de··Vigo, un
deses agresores. chegou a ·queimar a ·casa familiar cando a sua
múller o abandoou e no caso
máis recente· de sántiagó, a vítima mortal xa tora atendida
· mmha dúcia de ocasións . .

Algo máis que servizos

Desde os organism;s.e servizos
Diferentes acto!:! e conferéncia.s
fálase dunha maior información
queren · sensibnizar contra as
por parte da muller que poderia
agresións estes dias coincidindo
explicar, en parte, o aumento
co Día da Non Violéncía contra a
das denúncias. As campañas
Mu/fer, no que teñen maior publidos últimos anos nas que se incidade datos como os das . víticitaba á muller que sofria violénmas mortais por este motivo: vincia doméstica a denunciar tive- · tecinco no Estado en 1995. Os
ron os seus efectos e posteriotaxis de Vigo portan. mensaxes
res cons.ecuéncias: en moitos
do colectivo ·Alecrín no que se
casos, non se chega a formalipode distinguir o calificativ.o de
zar un.h~- ácusación ..contra o
Malditos Agresores. Pola sua
agresm e, noutros, r:nuller papartes, as Mulheres Nacionalistas
sa a integrar novas _bolsas de
Galegas lembran a _insuficiéncias
·pobreza. Desdé a Xunta, sinálade meios das consellaria de Fase que ·boa parte dos beneficiámília, sinalando que non chegan
rios das Rer:idas Mínimas de Incon_xornadas .. teléfonos e politegración · Social son mulleres
cias. A educación está na base
soas con cargas familiares. No
do proble.m a e como ·exemplo
Centro de Información da Muller
deste modelo, este colectivo dede Vigo, abríronse 2.600 novas
núncia a publicidade sexista dos
expedentes este ano, dos que,
xoguetes, que se repite ano tras
segundo sinalou a sua directora · ano. Neste caso, son os hiperSatJela Lahuerta, o 20% retírenmercados A/campo os que, fase a violéncia doméstica. Coincendo uso dun estilo reseso que
ciden as responsábeis dos cenmoitas casas de xoguetes xa deitros de información e acollida en
xaran atrás, divide paras os neque as mulleres que acuden lenes e para as nenas as pistolas e
van padecendo, polo menos, un
a bonecas de Miss España. •

a

Pero tamén denúncüm que a
formación que se lles dá aos
traballadores que operan no
aeroporto sobre as zonas de
circulación é ·"nula" asi como
que "a desorgan iz-ación no
aparcadoiro dos veículos autorizados a operar que ocupan
vias de servizo e dificultan, as
veces, a visibilidade do acceso ás zonas restrinxidas".
.Xúlio Castro era unha das
persoas que sinalaba aos pilotos o lugar no que tiñan que
·aterrar e circulaba nunha furgoneta. Pola sua parte, o veículo que o atropelou era un
camión dos que transportan
equipaxes.

A marte de Xúlio Castro, un
traballador do aeroporto
compostefán de Lavacolla,
puxo de manifesto unha das
caréncias denunciadas reiteNo comité de empresa deradamente polo persoal desnúncian "o estado e mantetas instalaciÓns.: a falla de
mento dos veículos de Ibéria,
servizos sanitários. Este traen concreto o implicado nesballador morreu atropelade
te accidente, con máis de
por un camión de Lbéria ás
trinta anos de servizo. Ao ser
~once da noité e non recebeu
veícülos non matriculados
asisténcia, só a que lle puidenon pasan os requisitos _d e
ron prestar os seus compacontrol que estabelece a Diñeiros do aeroporto até que
rección Xeral de Tráfico, feié:hegou un ha -ambu láncia e
tos denunciados xa tanto á
foi transladado ao Hospital
empresa como á Inspección
Xeral, afüda que xa non foi
de Traballo".
posíbel salvalo. No aeroporto, non habia nen médicos
O ponto no que inciden os
nen ATS 's
• traballadores como dunha
grande gravidade é o de que
O Comité' de Empresa Aenanon existan os servizos saniAeroporto de Santiago resetários en Lavacolla. "A falla
ñou a auséncia de persoal sadunha mediciña aeroportuánitário en Lavacolla e arreria e da que Aena é responsámeteu contra os méios de cobel xa qae non acaba de enmunicación que, ante o acci- - tender que os aeroportos, en
dente, q _lificábanno de imxeral, son centros de alto ris. co_mprensíbeL Aclarando ás
co tanto pola especialidade
condicióm nas que transcodas operacións aeronáuticas
rriu o atropelamento, sinalan
como polo volume de persoas
. a continua choiva como a
que transitan diariamente pacausa da má visibilidade. "A
las suas instalacións". t

ano de malos tratos. A Comisión
para a. Investigación de Maos
Tratos a Mulleres do Estado
considera que. a vi(>léncia contra
a muller é un problema grave.

Hai dez anos, o grupo de expértos das Nacións Unidas sobre a
violéncia no fogar e os seus efectos nas mulleres reseñaba os datq? .explicados anteriormente indi-·
cando que "os Estados me111bros
non deberían tolerar a violéncia
cara as mulleres no seo da família" e· que ''.o fogar sexa un lugar
privado e inviolábel non debe servir para privar a unha muller de
protección e esta debe ter direito
a permanecer na sua casa con
total segu~idade". Sinalaba esta
comisión que as agresións dentro
da casa "deben ser tratadas como un crime· susceptíbel dunha
pena alomenos tan severa como
calquera outro acto de violéncia
eqüivalente cometido fóra da célula familiar". O certo .é que o maltrato non é unha falta senón un
delito; hai casos de maltrato reiterado que ·se saldan con quince
dias de arresto domiciliário e vin-tecinco mil ·pesetas. Hai uns meses Alecrín•. cole.ctivo feminista
que xestiona os seíVizos de información en Vigo, facia públiqa a
atitude da Garda Civil nalgunhas
vilas cando unha muller denun-.
ciaba os maos tratos , senda os
axentes que[l o notificaban ao
. home uns minutos desp9is.

falla de persoal, producida en
afán dunha maior rendabilidade, abriga ¡:¡. unha maior
celeridade no servizo, traendo consigo que nas puntas de
movimentos de aeronaves se
in~rementen as situacións de
perigo", din.

EMILIO GARRIDO

Vol ve Valdano ~

..

O gol non se fai, mércase: é por iso que che é tan caro. Medo escénico no
Berna.beu. Romário_é un dianteiro de debuxos animados. Istas son algunhas das suas frases xa famosas. Volve Valdano e con él a filosofía, a
ética, a estétic.a e a ximnástica mental. A volta de J. V. é un luxo.
Non polo que custa, senon polo que vale.
Valdano non chega ao Vaféncia, ise non é o titular. Valdano volve
ao fútebol. É ufl.ha nova internacional. Os bós afeizoados xa marren
de plácer. Volven as declaracións rutilantes e a máxia verbal. Con él,
a roda de prensa será tan importante coma o partido xogado; a analise estará á altura da experiéncia en direito, e o diagnóstico será tan
brillante como a realidade.
·
Jorge Valdano é un deses arxentinos coque te sentas nunha terraza é
rematas a falar da novela de Cortázat "cu das infusións de ·mate, e te
esqueces do senso da cita:' o futebol. Ou mellar: estas· dúas horas falancro de futébol e <laste de canta de que non falaches doutras cousas
que,non foran dá vida.

o

tema é saber qué. fai o entrenador máis exquisito do mundo cun
dos presidentes máis incontíbeís do futebol español. Valdano e Roig:
manteiga fronte aos canons. A estadística, non embargantes, está a
favor da sua nova equipa, o Yaléncia. Sempre que houbo un arxentino houbo títulos: Di Stéfano como entrenador na Liga 71 e Mario
Kempes c:omo xogador nos seguintes anos da década europea. Ché,

por qué no también ahora el _l9co ]orgito? +
..,.

. .. - .

-- --

IV Asemblea Nacional
daANOC
A Asamblea: Nacional de
Obxección de Consciéncia celebra os dias 30 de Novembro
e 1 de Decembro na cidade de
Compostela a sua IV Asemblea
Nacional. Con tres insµbmisos
galegos nas prisións e várias
persoas pendentes de entrar
no cárcere ou de ser xulgadas,
·o movimento de obxección de
consciéncia celebra a sua
asamblea baixo dous lemas
fundamentais: "lnsubmisión" e
"Pola abolición do exército". As
consignas desta reunión veñen
ao caso nun momento no que o
Governo central prepara a eliminación da míli para criar un
Exército profisional dentro dun
modelo militarista e continua a
encarcerar insubmisos. •

Información no ·
· Día Mundial da Sida
O Domingo 1 de Decembro
celébrase o Dia Mundial da
Sida, que a OMS instituí hai
nove anos. Prevención e
apoio son dous obxectivos
que perseguen os colectivos
adicados aos enfermos da
sida, coincidindo este ano
coa reivindicación dentro
das cadeas para a consideración desta afección como
unha enfermidade e a excarcelación dos que a padecen
na sua fase terminal.
Diferentes actos en toda Galiza queren amosar a solidariedade cos enfermos.•

Manifestación polo peche
do Centro Xoven
de An~conceición
O Mércores 27, unha manifestación convocada pola plataforma que se formou contra o peche do Centro Xoven de
Anticonceición e Sexualidade
de Compostela, na que se integran organizacións estudantis e
sindicais agás Nuevas Generaciones, percorreu Santiago até
a Consellaria de Sanidade.
Despois dunha campaña de recollida de sinaturas, que non
puideron ser entregadas, as
roupas negras dos manifestantes simbolizaron o soterramento do Centro Xoven, que tiña
unha grande demanda entre a
povoación máis nova.•

Celebración do Día
dos Bosques Autóctonos
b Sábado 23 de Novembro
celebrouse o Dia dos '
bosques au.t óctonos por parte das organizacións ecoloxistas, con diferentes actos
para lembrar que "a
degradación das cualidades
dos bosques autóctonos é
~ un dos principais problemas
' ambientais na Galiza". A ·Federación Ecoloxista Galega
(ant~s AGENG) demanda "a
criazón ·dunha completa rede
de áreas protexidas de bosque autóctono e unha maior
promoción da plantación de
árbores autóctonas".
Lembran que qu~ a sup·e rtície dominada por espécies
autóctonas ocupa só o 6'5%
da superfície total do país.•
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Ademis¡ón de Maraga!I, aIV Asemblea de IC eocongreso de ERC relanzan aoperación·

1

a

. Apolémica de Arzallus
non rachou
co Governo basco

Catalunya camiña
cara unha plataforma que una á esquerda

Mália a intención de Ramón
Jáuregui; conselleiro de Xustiza
no Governo tripartito basca de
rachar co PNV a raiz das declaracións que Arzallus, algunhas
nun mitin público e outras en
privadc;>. o PSOE botouse atrás.
Arzallus reiterou a aspiración do
pevo basca á
autodeterminación e a postura
favorábel do PNV sobre
negociación coa ETA. Asimesn'lo sinalou que a consideración
social de Fidel Castro, Daniel
Ortega ou Yaser Arafat era diferente á que se tiña da ETA cando o último tamén utilizara o ''terrorismo", para engadir que non
se podia resolver un conflito como·o basca pela via policial sen
deixar de criticar á ETA como
unha "bandq criminal". As
declaracións que máis eco tiveron foron as referidas á alianza
ce PSOE no Governo, xa que
afirmou que non lle quedaba
máis remédio que governar con
eles, e ás referidas aes xuices e
á aprendizaxe do euskera tras
levar anos traballando en Euskadi.+

-0- A. EIRÉ

l

o

Narcís Serra e Rafael Ribó
coincidiron na IV Asemblea
de Iniciativa per Catalunya na
necesidade de promover unha estratéxia de unidade da
esquerda. O novo secretário
xeral de Esquerra Republicana de Catalunya, Carod-Rovira considera que a nacionalización da esquerda catalana
é o principal obxectivo do
seu partido. O alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall,
anunciaba a demisión do seu
cárrego pero non queria
desvelar o seu futuro político.
A esquerda catalana vive momentos intensos. O debate sobre
a posibilidade ou a viabilidade
dunha alternativa progresista á
actual maioria de Convergencia i
Unió, mudou en poucos meses
as relacións inexistentes ou crispadas que mantiñan o PSC, IC e
ERC. Paralelamente ao desenvolvimento das suas crises internas, coa renovación de líderes
incluso, tanto no PSC, como en
ERC, estas tres forzas polarizan,
cada vez con máis intensidade,
un debate inédito até de agora,
desde que a posibilidade se lanzou no mes de Maio pasado, nun
encentro da fundación Encaix.
Existindo coincidéncia entre as
tres forzas sobre a posibilidade
e a necesidade de construir unha forza de progreso que puidese derrotar a Pujol en 1999, as
diferéncias danse, mesmo dentro dalgus partidos como IC e
PSC, a.respeito da organización
que debe de ter esta plataforma,
que alguns califican como Olivera, e tamén a respeito da sua
relación coas forzas españolas.
ERC, despois da espantada de
Angel Colom, e a celebración do
seu congreso, aposta decididamente por situarse no panorama
da esquerda. O novo secretário
xeral , Carod-Rovira, considera
como un dos principais obxectivos do seu partido a nacionali zación da esquerda, rachando as
ataduras que Colom mantiña con
CiU. Sobre unha hipotética Olivera, considera que debe de ser "olivera e catalana". Carod-Rovira
aposta por "federar, sen afán hexe món ico nen patrimonial, por
parte de cada sigla, persoas e colectivos diversos, sumando vontades e memórias, cun programa
político novo, catalanista e progresista '. ERC aposta por unha
federación de partidosr formula
"tan arelada no imaxinário catalán
de esquerdas", afirma Carod.
Desde IC,'que celebrou a sua IV
Asamblea a pasada fin de semana, afírmase que están decididos
a ''facer todos os esforzos neces á r i os para desenvolver as
coincidéncias ·programáticas que
vertebren unha nova maioria en
Catalunya", en palabras de Jaume Bosch. As tr.es forzas de esquerda actuantes eri Catalunya,
debían de pact~r 15 ou 2ó pontos
básicos que, segundo lC, "podian
ser suficientes para que os ciudadanos_aliasen a vontade p9l,íti-

a

Folga de·funcionários
para o 12 de Decembro
Pasqual Maragall e Rafael Ribó levan meses preparando unha nova plataforma da esquerda catalana.

didato á Generalitat, pero tenta
coincidéncia de Narcís Serra,
non quedar desmarcado do desecretário xeral do PSC con Ribó. ambos empregaron a mesbate situalo na sua queréncia.
ma terminoloxia para defender a
Obióls considera que o PSC deunidade da esquerda, reclamando a refundación da Assemblea . . be de botar adiante o proxecto
da Olivera, apostando porque tede Catalunya, nacida hai 25
ña "un claro carácter de proxecto
anos para unir aos movimentos
nacional, que adopte, no moantifranquistas. Ribó, para lanmento adecuado, un carácter
zarlle un cabo a Serra, pero, soconstituinte", aclarando que "non
bre todo non rachar a unidade
se pode tratar dunha refundación
interna da sua organización,
do PSC, senón de algo máis amSerra tenta
propuxo extender a Olivera ao
plo, coas eleicións municipais coresto do Estado. Hai que ter en
apontarse ao carro
mo ponto de partida para comecanta que Ribó aposta pela cazar a artellalo". Neste senso,
Rafael Ribó, reelexido presidentalanidade de IC, fronte a AnguiObiols, agraa.d ece a iniciativa
te da federación de IC apostou
ta que ameaza con criar un no"dos que desde hai tempo comeno seu discurso de clausura por
vo partido en Catalunya se se
zaron a falar deste proxeto, esque a esquerda "colla a bandeiconsuma a ruptura. Serra tamén
pecialmente Pasqual Maragall".
representa a liña máis centralisra da catalanidade", definindo a
IC como forza ecosocialista. O
ta do PSC, fronte ao seu anteO alcalde de Barcelona é, premáis importante desta xomada
cesor, Rail}1ón Obiols e, mesmo
cisamente, outro dos protagode clausura foi , sen dúbida, a
a Joaquím Nadal, o último cannistas da política catalana nes. ta semana. O anúncio· de que
B. LAXE
demitirá dentro dun ano da alcaldía, despois de producirse
un enfrontamento no comité local do PSC de Barcelona, donde quedou en franca minoría,
non é tan relev:ante, por agardado, como a sua medida ambigüedade a respeito do seu
futuro 'político. Maragall foi
O Governo estatal está a escribir na sua práctica todo un manual
apresentado sempre como o
home capaz de derrotar a Jordi
de como conseguir as reivindicacións sociais: Duas son as maneiras
Pujol nunhas eleicións autonómáis claras e máis sinxelas. Unha a presión política parlamentar
micas. Tamén se falou del, con
que o poda levar a perder a sua maioria. É a que practican Pujol e
insi_sténcia, como o político caArzallus. A outra é a presión na rua, canto máis contundentes sepaz de liderar unha nova forxan as accións, máis rápido muda Amar de postura_ Asi o fixeron
mación, que teria un carácter
·os mineiros leoneses. Na Galiza, até de agora, fracasaron ambos
centrista,
no que estaría apoiaprimeiro po.rque o nacionalismo non ten o poder sufimétodos.
do por Miquel Roca, que anuncier:ite e porque os parlamentários do PP nunca se puxeron ao lado
ciou tamén unha semana antes
das reivindicadóns autóctonas como fixeron os parlamentários castea sua retirada ·da política cando
llano-leoneses que até tentaron agredir ao ministro Piqué. Na segunacabe e lexislatura. Agora a inda fórmula hai un factor detenninante, máis alá da contundéncia das
certeza é ainda maior. Serra xa
prote5las, que é o papel sucursalista de Galiza non só no PP, senón,
anúncia que o candidato do
sobre todo, nos sindicatos CCOO e UGT. As mobilizacións galegas
PSC seguirá a ser Nadal. Pero
son alcumadas por estes sindicatos, seguindo -a estela de Fraga, coo debate está na sociedade
. mo terroristas, equiparándoas ás realizadas en Euskadi. Eses mesmos
. cunha mensaxe maioritária que
sindicatos non teñen reparos en recorrer a e las cando' precisan, coreclama a unidade. Só terán
mo-en Cádiz e, agora en León. O mesmo Ramilo se pergunta porque definir o como . .o por que
que lle van dar 225 .000 rnillóns ac sector do carbón e non queren
(vencer a Pujol) e o quen (IC ,
PSC ERC e movimentos cidaaxudar aos labregos galegas (dez veces máis famílias) con 2.500 .•
dáns) semellan claros . •
ca de seguir adiante con este
proxecto, asegurando a sua própria definición e o sentido dos
compromisos adequeridos". IC
cree que na construción da Olivera hai que partir do "recoñecimento da pluralidade da esquerda en Catalunya, referendada tradicionalmente pala sociedade,
que veu mantendo históricamente a tres forzas, IC, PSC e ERC".
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Guia para conseguir
as reivindicacións
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Na manifestación que encheu
as ruas de Madrid o Sábado
23, con perto de 200.000 persoas, António Gutierrez e
Cándido Méndez, secretários
de· CC.00 e UGT, anunciaron
unha·folga xeral dQs funcionários, proposta que foi
secundada polos-sindicatos
integrados na plataforma
UGT, CSl-CSIF, USO, UFP,
STE 's, SUP, ANPE e CCOO.
Ainda que se decide a data
nunha reunión o Xoves 28,
desde UGT e CCOO, lanzouse a proposta do dia 12 éte
Decembro, que se espera sexa consensuada. ·A convocatória está apoiada por IU e é
comprendida polo PSOE.
Desde o Governo, pola sua
parte, mantense a postura de
non rectificar.•

OP.Pperde votos
, desde que governa,
segundo o CIS
Segundo o inquérito levado a
cabo.polo Centro de lnvestigacións Sociolóxicas no mes de
Outubro, o PP perde intención
de voto senda sobrepasado
polo PSOE, que sube cinco
pontos desde o último estudo
realizado no mes de Outubro.
A intención de voto é duri
36'3% para o PP e dun 39'9%
para o PSOE. Os populares
baixarian máis de dous pontos
en relación aos resultados eleitorais de Marzo. mentres que
ao PSOE eses dous pontos fa.
no medrar. IU manteriase
igual, nun 10' 5%, e CIU e PNV
rexistran unha intención de voto lixeiramente maior á que tiveron nas eleicións. Outro dos
indicadores do CIS retírese
aos líderes: Aznar pasa de inspirar confianza a un 36'2% en
Xullo a un 29'8% en Outubro
mentres que a González sentoulle ben a oposición xa que
.Rasa dun 35 '8% a un 39 '4%. •

16

MUNDO

Nº 754 -ANO XIX

ANOSATERRA

28 DE NOVEMBRO DE 1996

Abel Matutestamén toma postura contras as tes~s of.iciais ,~· -.~;:~ ·, ·

Fidel Castro, fortalecido coa sua visi~. a~ Votica_no, dalle xaque a Aznar
•
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opinión pública e perde posicións internacionais.

-0-M.V.

Fidel Castro, como Aznar lle reclamara en Chile, xa moveu ficha: non concedeu o placet ao embaixador español na Habana,
o que supón que Madrid terá que escoller un novo representante e que as relacións entre España e Cuba quedan conxeladas.
·De "ese caballerete" califico u o
presidente cubano a José Maria
Aznar na última asamblea do
Partido Comunista da illa. A dureza da frase deixaba entrever

que o lider, que xa viu _pasar ante si a cito presidentes norteamericanos, ten _o control da situación. Aznar, pola contra, loita
contra a división.do partído e da
')

.

"Non é asunto meu posicionarme
en temas internacionais" afirmou
Manuel Fraga ante o desplante
de Aznar p. Castro en Chile, rec.ollendo así velas ante a dirección
do partido e demostrando que o
·seu peso político é xa escaso· en
Madrid. "A Xunta -engadiu o
presidente-- non ten médios nen

~

•

competéncias para facer nada en
Cuba que non seña axuda benéfica aos nasos inmigrantes", Pero
en actitude contrária mostrouse o
·pasado Martes 26 o Ministro .de
Exteriores Abel Matutes, quen reaccionou cun "encendido apoio" á
proposta da Comisión Europea
de rebaixar notabelmente os contidos críticos da proposta española a respeito de Cuba. Produciase asi unha ifas máis grandes pa-

'

T

.

~·

radoxas dos últimos tempos: o
chanceler dun país alegrábase
de que a postura do mesmo país·
que representa fose perdedora
nunha negociación. Matutes, contado, non facia máis que defender a posición dun influinte
sector do Partido Popular con intereses, sobre todo hoteleiros, en
Cuba e que ve nunha posíbel
ruptura de relacións un perigo para os ·seus negócios.

\

Fidel Castro infrinxiu unha derrota diplomática ao presidente esp<1ñol.

O momento oportuno
para Castro

Castro, bon coñecedor deste dilema español -non en balde
dialoga arreo cos empresários
instalados na illa- e afortalado
diplomaticamente pola sua visita
ao Vaticano , viu que era o momento oportuno para golpear a
posición de Aznar. Por se fose
pouco, o presidente cubano
conta co antecedente dunha política socialista máis dialogante
e cun relativo apoio por parte de
Felipe González. Unha mostra é
a polémica interna que viven os
médios políticos españois, habitualmente unidos nos temas de
exterior, por riba das diferéncias
·
partidárias.
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Aznar, en cámbio, ven de mostrar a sua bisoñez , pero sobre
todo a sua dependéncia, mes mo persoal, de políticos como
Mas Canosa, lider ultradereitista
do exílio de Miami, que ao parecer sufragou un parte importante dos custos da sua campaña
eleitoral , segundo sinalou Fidel
Castro na asamblea mencionada e en consonáncia con notícias que xa se difundiran no Estado español. A cámbio deste
apoio, o presidente do governo
central dá as costas a un sector
do emprésariado que sempre foi
soporte dos conservadores. Paises europeos, como ltália e outros menos introducidos, ven co-·
mo o Estado español cede as
suas posicións de ventaxa e
deixa o camiño aberto aos seus
empresários anceiantes de negócios na illa.
No entanto, como se dunha
confabulación contra as· posturas de Aznar se tratase, os Estad os Unidos recebian esta
mesma semana a unha delegación do Partido Comunista Chino , non menos acusado por
Ocidente de violar os dereitos
humanos.•
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O Norte parece esquecer lrak
despois de bombardealo.

· •-

T eño comprobado que a opinión
é moi sensíbel aos problemas
dos nenas, do xenocídio, ao
problema da primeira cultura do
mundo. Porque lrak é a primeira
cultura do mundo, o berée da
humanidade, o Código de Hammurabi, Babilónia. Os norteamericanos bombardearon a primei-.
ra cultura do mundo; ternos di, reito a esixir compensacións e a
xulgar aos que causaron máis
de millón e meio de vítimas, que
é mais das que houbera en Hiroshirna e Nagasaki·. O problema está agravado polas balas
de uránio retardado que estraron por todo o pais e que non so
contaminaron o lrak senon aos
próprios soldados norteamericanos e aos seus tillos. Pasar a
páxina do ataque ao lrak non
será doado.
A ONU deu unha razón para
guerra contra lrak. Cal toi a
causa certa?

Bombardearon lrak porque era
un pais que non se submetia á
vontade dos Estados Unidos ,
porque non era obediente. Foi
coma o aluno rebelde, ao que
se quer enmendar cun castigo.
O Consello de Seguridade ten
que comprender que a opinión
mundial esta alertada e non permitirá actuar contra Declaración
de Direitos Humanos. Non pode
ser que Declaración serva para
defender intereses particulares.
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Foi oprimeiro ·presidente de Alxer

Ahmed Ben·Bélla
'Nós nunca déramos un Hitfer nen·un Mussolini
nen nunca expÚlsaramos aos xúdeus; Franza si'
*

G. LUCA DE TENA

Foi primeiro presidente de Alxéria-, desde Setembro do -53 á
Xuño do 65, despois de formar parte ~o histórico Comité Revolucionário dos Nove que unificóu a loita independentista contra Franza. O golpe de Boumediene apartouno do Governo, pero non do protagonismo no Movemento de Paises do Alinea·
dos e no Tribunal Russell. De a pouco interveu no Tribunal Internacional por Crímenes cometidos polo Cons~llo de Seguridade da ONU en lrak. Nesta entrevista recrea propostas da tercera vía que non puido realizar como presidente do seu país.

A ONU lanzará en 1960 un plano de desenvolvemento para
o Sul. Que resultado deu?

As Nacións Unidas tomaran no
ano 1960 a decisión de programar tres decénios de desenvolvemento que ao cabo resultaron un fracaso. Os remédios
que as Nacións Unidas preconizaron para os paises en vias
de desenvolvemento non fixe. ron outra causa que agravar a
sua situación e agrandar irremisibelmente as diferéncias entre
Norte e Sul. A Axéncia de Desenvolvemento da ONU recoñecia en 1993 que o primeiro
mito a combater era o dun planeta que gracias á mundialización melloraria sen cesar. Hoxe ·
hai mil seiscentos millóns de
habitantes que viven pior que a
comezos do 80. Nos sesenté;l a
distáncia entre paises ricos e
pobres era de 1 á 30 pero hoxe
é de 1 á 60 ainda que aumentou considerabelmente a riqueza global.

car, hamburguesas. Un informe
da ONU denúncia ·q~ cada
hamburgu·esa representa cen
metros cadrados de selva arrasada e que: a .meiranoe par-te
desde ·cbnsumo está nos Estados Unidos e Canadá. Hai cincuenta anos o Sáhara tiña 11
millóns de quilómetros cadrados e agora ten 26 millóns· de
quilómetros cadrados. Doµtra
parte a ciéncia traballa contra o
S_ul. .O refugallo radiactivo vai
para o Sul e unha parte importante de medicamentos proibidos no Norte van ao Sul: O primeiro ministro Major dixo hai
pouco en Floréncia que non
pretendía vénder a carne contam i napa pero que pre'tendia
ex portal a, sen ·precisar onde. A
nós, naturalmente. Esta é a civilización que nos queren exportar? Fanlle comer carne á
vaca, que é un animal vexetariano, e cando enferma queren
que nós comamos esa carne.

· Os camioneiros franceses
•
conqu1ren
melloras coa folga

e

Que se pode facer?

Ternos cambiar as ideas. Non
podemos pensar que a leis do
mercado van dar resposta e so1ución para todo . Eu non son
comunista, son un árabe progresista. O destino da humanidade depende de que os povos
deix(3n de considerar que viven,
sós no mundo . O sistema mundial causou danos de grande
alcance en todo o mundo, as
·veces irreparabeis, tanto na humanidade coma no meio natural. Son optimista porque é par-·
te da condición humana superar a~ dificuldades. Pero o aumento de temperatura do planeta é unha realidade. Con que
aumente dous graos, Holanda,
Bangla Desh e boa parte das
illas británicas vai desparecer.·
As costas da peninsula ibérica
están igualmente ameazadas.
Teño oitenta anos e os últimos
cincuenta consagreinos ao estudo e á reflexión. _
A OTAN di que o integrismo
islámico é o perigo máis certo
para a seguridade europea

Que parte representa a agri·
cultura nesa caida?

O primeiro que habia que resolver era a agricultura porque
antes que nada un pais que
accede a independénca ten
que comer. A terra ten que dar
de comer aos que viven riba
dela. Pero as agriculturas non
funcionaron porque existen as
leis do mercado que abrigaron
a estes paises ao monoculivo.
Foi a necesidade imperiosa de
facerse con divisas. O Senegal
produce manises; a Costa de
Marfin , mandioca; Tanzánia sisal; Exipto, algodón·; Cuba, sucre (eis <;:orno un pais revolucionário ten que producir en
monocultivo). E Alxéria, viña, a
pesar de ser un pais islámico.
Non se producju para que a
xente comese senon para o
mercado e a consecuéncia foi
a fame. Coñecidos os resultados desta concepción equivocada, moitos paise8 do Sul mi-

lVIUNlJO
ANOSATERRA

raron por industrializárense. Os
que tiñan petróleo coma Alxéria procuraron erguer unha indústria e desenvolveron unha
estructura de sondeos , gasoductos, partos etc. que houberon de facerse con empréstimos do Norte. Esta débeda esmaga literalemente aos paises
do Terceirp Mundo. Hoxe o Sul
debe máis de 2b.OOO millóns
de dólares e aumenta de mil a
cincocentos millóns de dólares
anualment,e . Alxéria debe tres
mil millóns de dólares e os intereses que leva pagados xa
superan esta cantidade. A isto

O que podo asegurarlle é que o
integrismo é un perigo para nó·s.
Eu son musulmán e respeito o
Islam. Os integristas tan unha
leitura equivocada do Islam e
convértense nun problema para
o Sul pero a partir dunha interpretación tbrta: en Córdoba puidemos conviver con xudeus e
cristiáns e a liberdade de discusión · produciu a Maimónides ou
a Spinoza que critican a doutrina en que foron educados. As
culturas xudea e. árabe están
mesmo á beira e no momento
en que o Islam é máis grande,
dous tércios da poboación xudea vivían entre nós. Eu dígolle
aos meus irmáns árabes que
Occidente tendeunos unha
trampa ao converternos en inimigos. Se os xudeus non son
máis que trece millóns: que veñan vivir connosco como fixeraSEIXAS
mos antes. O Islam ou é to.lehai que engadir que hoxe a cirrante ou non é. O dano que !'JOS
culación económica do Norte
fixo o colonialismo non é para
ao Sul é menos importante que
contado porque, con todos os
a do Sul cara o Norte.
respeitos, nós nunca déramos
un Hitler nen un Mussolini nen
Despois está o problema dos . nunca expulsaramos aos xuprezos.
deus. Franza si, recentemente.
E estou a talar de catorce sécuNon somos nós · quen estable1os de história do árabes. A
cemos o ·prezo 'do petróleo seameaza verdadeira é a pobreza
non Londres; en Londres tamén
que é contaxiosa. Pero a pobrese sinala o prezo do cobre e en
za multiplícase a causa do sisteChicago o do trigo. Engadamos
ma económico porque converte
ainda o problema da degradanun inútil ao ser humano e a
ción do meio ambiente . Queiciéncia faise únicamente para
mamos un corenta por cento
reforzar a producción do· Norte e
das fragas tropicais para fabrio poder do Norte.•

A folga de camióhs que ten
paralisada·á Franza, serviulle
aos camioneiros para conquerir do Governo unha das suas
reivindicacións, eis a
xubilación antecipada aos 55
anos. Segue,porén,a
negociación para acadar unha
suba salarial. Mentres, ao paro no transporte por estrada
súmaselle un no sector aéreo
e outro parcial nos camiños de
ferro. A produción industrial
está parada en moitos casos e
a subministración de combustíbel seriamente
compometida. Os efeitos da
f oiga están chegando fóra das
fronteiras da Franza. A
Citroen de Vigo ten problemas
de subministración de pezas
por esta causa e moitos
-camioneiros· doutras nacionalidades están atrapados nas
estradas francesas. lsto obrigou ao Governo francés a prometer indemizar aos
camióneiros estranxeiros afectados.•

.

Iraq poderia voltar ,a vender petróleo
en Decembro
A aceitación por parte do
Iraq das leoninas
condicións impostas pola
ONU poderia significar que
en Decembro o país do Golfo Pérsico volva ao mercado
. de cru para poder
abastecerse de alimentos. O
negócio correrá a cargo dos
norte-americanos, que
imporán as condicións para
as vendas. A volta do Iraq
· ao mercado vai ser analisada na reunión semestral da
Organización de Produtores
d·e Petróleo, que se celebra
en Viena, e que non contempla modificacións nas cotas
de produción, que até Xuño
de 1997 continuarán a ser
de 25,033 millóns de barris
ao dia.+

Estados Unidos esquece
a excusa dos direitos
~~~~~~~~~~~~ ·
humanos
para comerciar coa China
O Governo norte-americano
asegurou que o problema dos
direitos humanos en China
non pode seguir a enturbiar
as suas relacións co país
máis grande do mundo, e
anunciou que intensificará as
relacións comerciais co
xigante asiático. Anteriormente houbo outras excusas logo
esquecidas, como os ·
sucesos de Tianarimen e
posteriormente a o proprieda- ·
de intelectual dos direitos de
autor dos produtos norteamericanos. vendidos na China. Xa que melloraron as relacións entre os dous países,
os Estados U.nidos aproveitaron a ocasión para lle propor
á China un acordo sobre armas nucleares. O que non
gustou nos EEUU foi a
pretensión chinesa de incluir
a cláusula de non disparar o
primeiro. • ,
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A violencia sexista, precisa de algo máis para erradica-la que uns
simples servigos policiais específicos em quatro cidades galegas.
A violencia sexista tem umha clara raíz estrutural. Devém dumha
organizagom patriarcal da sociedade que submete as mulheres
em todos os ámbitos e fai-na sujeito de dominagom . A criagom
destes quatro pontos de
atengom ás mulheres vítimas da
violencia sexista, intenta lavar as
mans de Manuela López Besteiro e a sua equipa, da responsabi l idade de apoiar e manter o
modelo de familia patriarcal; o rol
sexista de abrigado cumprimento
· e a situagom de dependencia
económico-afectivo-social na
que se encontram a maioria das
mulheres, que gera esta espiral
de violencia que cada dia nos
solprende com novas vítimas.
Esta é a realidade que apoia e
promove a política do Partido Popular na nossa nagom , onde as
mulheres que sofrem violencia
seguem a perguntar-se "... e a
onde vou ir eu?" •

Aclaración sobre
as subvencións
ás editaríais

A pesar de que de maneira rei:
terada, en periódicos e emisoras de radio (a última vez nun
coloquio na Radio Galega co libreiro Xesús Couceiro e Xavier
Senín) tratei de explicar unhas
declaracións miñas anteriores,
O patrón de Citroen observ..o que se segue talando
e o portavoz do
do asunto como se desde
sindicato amarelo da
entón eu non
mesma empresa
tivese aclara- Non son
do as miñas
anuncian que terá
palahras. Pro- partidario de que
que parar a produción ba deso - é o
desapareza
artigo, por oudebido a que a folga
t ra parte co- ninguñha
de camioneiros
rrecto, de Lois
editorial e
Diéguez
publifrancesa deixou a
cad o neste menos as
factoria sen pezas.
mesmo perió- pequenas
dico a sernaResulta que "a
. na p·asada.

••
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1
1
1
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principal empresa
galega", com0 gostan
de chamarse, fica
_paralizada porque a
duas dúcias de
camioneiros galos se
lles ocurre cruzar o
catro eixos na
autoestrada de
Bourdeaux. E logo
non hai tren? E logo
non hai porto? Toda
unha leción sobra a
autonomia real das
1. naves de montaxe da
1 zona franca,
r

Maria Márqoez,
presidenta de
Mujeres Luchadoras
por la democracia,
con base en Miami,
afirma: "Ogallá
tivesemos un
Pinochet en Cuba". A
amiga de Mas
Canosa sabe que co
xeneral go~pista

A·Y

· Vou resumir o
que levo dito ó respecto, transcribindo unha parte da entrevista que ·apareceu no periódico El
Ideal Gallego o aía 1 O de novembro. Aclaraba eu entón:
"Cando eu digo que estou en
contra das subvencións, non digo que estou en contra das
subvencións para que desaparezan as editoriais pequenas e
sobrevivan as grandes. Non
son partidario de que desapareza ningunha editorial e menos
as pequenas. Todas son necesarias. O que si creo que deben
desaparecer s·on os tinglados
que se man.tan ó amparo das
subvencións. Eso non son editoriais, son pequenos tinglados·
persoais que están facendo
moito mal, tanto ás grandes como ás pequenas".
Quero resaltar que esto mesmo
foi o que dixen en A Nasa Terra
nunha entrevista publicada no
verán.
Fose por torpeza miña ó expresarme ou porque non se entendeu ben o que quería dicir, as
miñas palabras pasaron de ser
unha denuncia dunha situación
que considero censurable a
convertirse nun ataque ? unha
realidade cultural que nunca
me pasaría pala cabeza poñer
en cuestión.•
CARLOS CASARES
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LUPE CES

(FERROL)

Mellar chamarlle

Seat Roblecito
máximo, o 10% dos casos que se
dam anualmente, aproximadamente uns 9.000. Mas a verdade
é que a estas alturas ainda nom
se tem feito .nem um só estudo
completo sobre um problema que
causa máis mortes ao ano que a
violencia política. De realizar-se
esse estudo, poidera ser que nos
atopássemos
cumhas -cifras
"... Onde vou ir eu?'', contestava
que rebasasCarme Tra!>a á sua vizinha,
sem muito es- Aviolencia
quando esta lhe perguntava por
ses 9.000 caque nom deixava ao seu comsos anuais que sexista, precisa
panheiro que malhava nela a
maneja
a de algo máis
diário. Carme Traba morria
"Consellería de
dumha dessas sobas o passado - Familia Muller que uns simples
mes de Outubro no bairro come Xuventude".
servi~os
postelám de Conxo.
policiais
Som 109 as
A diário podemos ler nos jornais
pragas disponí- específicos
do país novas relacionadas com · veis na Galiza
agressons sexuais, físicas e psínas Casas de
quicas, a mulheres de todas as
Mulheres Mal·
idades e de distintas condigons
tratadas. Careconómicas e sociais. De feito a
me Traba nom chegou a conheMemória Anual da Fiscalia Gecer que tinha uns direitos e podia
ral do Estado confirma um auexerce-los. Estas pragas resultam
mento·deste tipo de delitos.
insuficientes como resulta insuficiente a política que desde a
No ano 95 forom 876 as denún"Consellería" que dirige Manuela
cias apresentadas na Galiza, ainBesteiro, se aplica a este grave
da que SÓ Í'epresentam, como
prol'.:llema.

25 de Novembro
Día Mundial ·
de denúncia da
violéncia contra
as mulheres

Desde Mu/heres Nacionalistas
Galegas vimos reivindicando de
anos, e assim constou tamém na
noss_a comparecencia diante da
Comissom para a lgualdade do
Parlamento Galega, a necessidade dum Plano Integral de Luita
contra da violencia sexista. Este
Plano ñada tem que ver coas improvisagons que desde a "Consellería de Familia" ·fam-se a diário
em relagom coa problemática que
sofremos as mulheres. lmprovisagom que case sempre jurde ao
redor dunha "Xornada", "Foro" ou
numha das muitas comparecencia da titular diante dos meios de
comunicagom. Oeste jeito anunciava-se há uns dias, depois da
celebragom dumhas "Xornadas
sobre a violéncia contra das mul.heres", a criagom dum servigo policial específico para o tema, como a grande solugom que podia
ao fim tranquilizarmo-nos a todas
as mulheres .

Diríxome ao director de relacións externas de SEAT, señor
Rafael Casas, para lle facer algu nhas matizacións sobre o SEAT "AROSA".
Lémbrolle que a Lei de Normalización Lingüística (LNL) foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza. Daquela non
debemos ser uns cantos galeguistas alporizados os que protestamos por esta deturpación.
Nesta lei aparece ben clariño
que a única forma correcta é a
galega (Arousa). Os galegas ternos que incumprir as nosas próprias leis? Gostaríame que me
dixese onde aparece esa aludida cooficialidade que argumenta
vostede respeito á toponímia.
Eu son unha das persoas que
asinou esas postais e sempre
tomos respectuosos con vostedes. O único que pretendiamos ,
era darlles a coñecer unha realidade sociolingüística que ao
mellor vostedes descoñecían .
Nunca pensei que unhas postais tivesen tanta importáncia
para anular a viaxe dun director
de relacións externas de SEAT.
Digo que nunca o pensara porque coido que daquela aínda
deberiamos
mandar máis.
Non me serve
a xustificación Agrande
de que nós
somos os cul- maioriados
pábe is desta galegos
campaña de
ofensas e in- estamoS-de
xúrias.
No acordo con que
fondo o que
latexa é o seu osanúncios
convence- señan na língua
mento de que
o galego está do país
para a casa,
para talar cos
amigos e comer empanada e beber queimada. Non si? pero que para a publicidade non serve.
·
Señor Casas, está vostede moi
equiv?9ado e senón con~ulte
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1 Ten habido moitos
1 debates sobre se .
existe ou non o
humor galega. O
asunto qu·edou
clarificado odia que
os coruñeses .
comezaron a referirse
ao bairro de Bens ca ·
neme de Bos Aires.

Cotno chegou a pedir n.a rua?

José de la Cruz

Carlos

Pedro Rodríguez

Manuel López

Luís A.E.G.

Vendedor de panos de man

Esmolante nun semáforo

Esmolante

Vendedor de La Farola

Esmolante

Non atopo traballo e é a
única for'lla de sobreviver. Xa levo tempo pedindo. lnventei i to de andar
a vender pano do naris e
non sei doutro xeito de
sacar uns carto . Non hai
outra forma de gañarse a
vida que non sexa roubar.
Esta é a única solución legal. Teño tres fillos que
manter e vin de Madrid,
de onde son, por se aropaba traballo aquí e nada. •

Estou na rua e teño que
buscarme a vida. Non
me gosta roubar e non
podo facer outra causa.
Tentei traballar pero
non atopei. Teño família pero non me axuda,
ademais dun fillo. lsto
non dá pero hai que ir
tirando. Se hoxe non se
pode, pódese mañán. Estou nun semáforo, sempre no mesmo pola mañá cedo e á noitiña. •

os datos do informe que elaborou o Consello da Cultura Galega sobre o noso idioma e a publicidad e . (Adiántolle que a
gran maioria dos galegas/ as
estamos de acordo con que os
anúncios señan na língua do
país).
Mentres non me demostre o
contrário a língua própria de Galiza é o galega. Ou.non? Consulte o Estatuto de Autonomía.
Se vostedes non queren usar o
topónimo correcto son moi libres
de facelo pero , por favor, non
nos boten as culpas aos demais.
SEAT está chamando aos posfbeis compradores/as a que incumpran as leis aprobadas polo
Parlamento de Galiza.
Supoño que a Xunta terá algo
que dicer en todo isto e que se
pronunciará contundentemente
a prol da lingua deste país.
Señor Casas se vostedes en
vez de escollaren o topónimo
da Arousa optaran polo do Carballiño teríanlle que lle chamar,
de acorde con esa cooficialidade que defenden, Seat Roblecito. Coido que lles quedaría moi
ben e que todos entenderiamos
a que 1ocalidade se estaban a
reférir.
Saúdao atentamente e agardo a
súa resposta. •
EMILO NUÑEZ
(COMPOSTELA)

Seleción galega
O fútbol é hoxe un elemento
central da vida da nosa sociedade, un fenómeno soéial de masas que tamén tén a súa importante repercusión no noso país.
Na actuaíldade Galiza atópase
representada por tres grandes
clubes que militan na primeira

Vendo a Farola porque é
Pido porque son vello.' Xa
hai anos que o fago, neste
o traballo máis imediato
que teño. Hai moi poucos
sítio. Eu nunca pedira pero agora de ancián. . . Son
empregos e agora no inde Lalin. Conquiro poucos
vemo menos ainda. Levo
un ano. Antes traballaqa
cartas; asi que se te·s un
de cainareiro, tamén na
pantalón por aí, traimo.
Teño unha pensión de · construción. Non teño
família nen paga. Son de
vinte mil pesetas que dan
para viver nunha corte.
Ouren11e e vivo nunha
Teño catorce netos e
peñsión. lsto chega para
cinco fillas e un fillo.
ir tirando. Se unha perAxúndanme algo, pero ·soa traballa arreo pode sacar 60.000 pta.- ao mes.•
non me chega para viver. •

división do fútbol español, e que
levan o nome da nasa terra por
todos os recantos da xeografía do Estado. Ben é OCelta, eo
sabido por todos que está Depor
de actualidaevidencian na
de a reivindicac1on
por actualidade, o
parte das nacións de Ca- caso máis
talunya
e relevante da
Euskadi das
súas repeiti- nula defensa do
vas selecións fútbol galego
nacionais de
fútbol, ás ca l es sen dúbida deberíase sumar a seleción
galega, dando por suposto o
seu caracter de nación aínda
que non recoñecida, así ben,

1 desenvolveuse o
1· mercado libre en
1I Chile.

debemos de facer primeiro unha cura de humildade. Catalunya e Euskadi, teñen na
actualidade equipas competentes, capaces de afrontaren
calquera partido e de formaren
unha seleción nacional competitiva. Teñen duas equipas na
máxima categoría do fútbol español, (nós ternos tres), pero teñen un par de causas que os diferencian de nós, unha é a súa
defensa a ultranza, (máis evidente no caso basco) dos xogadores nades no seu país. ·o
Athletic é digno de admiración
pola miña parte ao manter xa
desde moitos anos a súa tradición de non ter nas súas filas
xogadores de fóra de Euskal
Herria, e o F.C. Barcelona tén
pola súa banda unha chea de
xogadores cataláns, o que evidéncia unha vez máis a diferéncia coas nosas equipas, que cada vez son menos galegas.·Outra cousa, que a algúns pareceralles unha nimiedade e o brazalete de capitán, no cal levan
con gran orgullo a bandeira nacional, mentres ,que as nosas
equipas levan brazaletes dispares é que nada teñen que ver
coas cores de nasa benquerida
bandeira azul e branca. No caso da SO. Compostela un brazalete de eor verde, que xa me
dirán eles o que significa.
O Celta, e o Depor evidencian
na actualidade, o caso máis relevante da nula defensa do fútbol' galega, xa que por exemplo
no caso do ce/tiña, tiveron neutros tempos xogadores galegos
como Vicente ou Michel, dos
c~les se desfixeron rápidamente. O caso do Oepor tén un
pouco menos de gravidade, xa
que contan nas súas filas co
mellar xogador galega na actualidade, é cicais o capitán
dunha hipotética Seleción Galega, Fran, ademais doutros xogadores da canteira como Viqueira; Deus e David. ·
·

Levo oito 'anos na Galiza,
porque eu son de -Portugal.
Botei cinco anos a traballar nunha empresa da
construción porque son albanel de profisión. Agora
que non teño choio, roubar non vou. Teño unha
compañeira aquí e famíliá
en Portugal. A compafj.eira tampouco ten traballo,
de modo que t9ffién anda
a pedir coma min. Nós
considerámonos pobres. •

O . Compostela é a equipa que
leva todas as miñas loubanzas
no tocante á defensa do fútbol ·
autóctono, xa que ten bastantes xogadores galegas nas sú. as filas, destacando a figura de .
Nacho, un bÓ xogador é un bo
galega.
A pena é que non se estea a
defender o noso fútbol como se
debería de facer, onde ván
aqueles tempos nos que nos
derbis galegas as duas equipas
saían ao cámpo portando a
bandeira galega, como mostra
da unidade nacional, deixémonos de lerias e xuntémonos todos nun estarzo cornún a prol
de acadar un mellar futurq -para
o fútbol galega.
·
Ben sabido é que os siareiros
destes equipas xuntáronse co
fin de conquerir unha seleción
nacional galega, e traballan
xuntos para iso. Qoe aprendan
tamén os clubes deles e se deixen de conflitos inúteis que non
levan a ningures, pois xuntándonos todos nun mesmo esforzo conqueriremos o mellor para
o noso fútbol e para o noso país, Galiza.+
DAVID ÜSORIO ALV AREZ
(PONTEVEDRA)

A Mesa e o Galega
Escribo esta cart~ para talar da
Mesa pota normalización lingüística e sobre o futuro da nasa língua. En primeiro lugar,
cando redacto estas liñas·sínto-me indignado polo trato que recibin o pasado mes de Outubro
cando chamei a Santiago á sede central. Eu inocente de min,
rapaz novo, licenciado en Galega-portugués e parado, chamei
para pedir papeis e información
para canalizar, as actividades a
través da nosa asociación Cineclube os Papeiros. Ademáis
suxerin que se manda-se unha
carta a cada estudiante de Ga~

Tarifas de avión: A ·
Londres desde
Madrid: 19.800.
Desde -a Coruña:
48.000. A París
desde Madrid:
26. 000. Desde Vigo

~

53.000.
l.

1 Dados recentes do
1 Centro de
1
1 lnvestigacións

Sociolóxicas (Xuño,
2.493 entrevistas)
indican que os
cidadáns do Estado
español situan aos
norteamericanos no
penúltimo lugar na
sua lista de
simpatias, xusto por
riba dos
norteafricanos e por
baixo de centro e
sulafricanos,
asiáticos, filipinos,
rusos_, portugueses e
europeos do Leste.
Agora xa se ve
porque o governo .
non perguntou a
ninguén se debia
entrar na estrutura
militar da OTAN e
porque voces
oficiais repiten que
poñer no seu dia a
OTAN a consulta foi
un erro.

-

:

'

-

, As f.e ministas que
protestaron contra a
elefción de Miss .
Mundo eran indues.
Convén lem bralo
para que non se
crea que o
feminismo é un
movemento
eurocéntrico e
norteamericano.

"

...
20

~

1 A raiña -nese libro
1 que agora se
1 promociona-·lembra
1
1 a protesta dos
1 abertzales na casa de
1 xuhtas de Gernika. "A
1 sorte -afirma- foi
1 que o resolveron eles .
11 mesmos [entrou a
1 ertzaina e o desaloxo
1 foi pacífico], porque
1 se chega a entrar alí
1 a garda civil ... ".
1 · Porque será que até
1
1 ela se asusta só de
1 imaxinar unha

1 actuación da

1 Benemérita?
1
1
1
1 O percebe cotízase
1 a 3.000 pesetas en

....

Galiza e a 8.000 en
Madrid. Que outro
produto xera tanto
valor engadido? Só o
caviar de Irán e
Rúsia. Que bon seria
que ·OS percebes
voltasen, até encher
as rias de Norte a
Sul. Mellor que eses
proxectos de
gasolineiras e
paseos venteados,
estilo Marbella, que
algúns
promocionan.+
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moitas da Mesa foron un acerlego para ofre.cer-lle informato) senón loitar, porque non se
ción e unha canle para loitar
pola lírigua. Tamén dixen que . nos olvide qae estamo.s en ·
as vilas estaban abandonadas . guerra -e que sexamos valentes
· pola Mesa e que debíamos are fa.gamos forza, e protestas
ante os abüsos que sofre o Gatellar verdadeiras actividades
de fondo calado como a dos· Jego. ó futuro
da nosa línconcellos Euskalduns do· integua non_pasa
rior de Euskadi. A resposta do
Presidente da Mesa foi descorpor
actos
tés e maleducada incluindo tapontuais, o Ofuturo da nosa
cos como Caralla (moi naso por
BNG ou a língua non pasa
Mesa senón ·
certo) ou que nós os licenciados éramos uns ignorantes.
que pasa por por actos
todos nós. pontuais, oBNG
Definitivamente eu. socio da
Desde ChanMesa quedei coa boca aberta,
tada tacemos ouaMesa
con moitos cartos gastados no
teléfono e co compromiso de
o que pode- senón que pasa
mos con cacanalizar na nosa asociación
rreira popular por todos nós
actividades da Mesa. $upoño
en defensa
que son masoca. ou que pese
da língua gaas persoas o importante é a
lega, charlas,
asociación e_o Galega.
unha exposición de caricaturas ·
"topicos contra o Galega"... , e
Por certo que anteriormente
mandara 2 cartas e non se me
persoalmente dando cursos de
Galego amenos con cinema,
contestou. Se queremos facer
r:núsica, etc. (e non sendo coalgo pola nosa língua non chemo· pasa os peores defensores
ga con aparentar ou facer actida Língua os mestres de Galevidades pontuais (que por c7rto
ga) e na miña vida sendo un
activista do Galego.
Por .certo que non entendo que
sigamos chamand·o á CIG e
que se nos conteste en castelán, que tanto este xornal como
a Mesa non asuman o Portugués como a única língua
(independentemente que escriban en .Mínimos), que os miles
de ,afiliados do BNG non sexan
sódos da Mesa, que o próprio
BNG mediatice todo e crea que
só eles salvarán ao naso país.
lso o di un galeguista convencido e un sócio (por agora) da
Mesa. O menos que espero
desta carta é unha disculpa pública do señor Sarille e o replanteamento da liña de actuación da Mesa porque non esta-

J

está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
· o nome e apelidos . .
Os textos non deben exceder
as 45.liñas.
Envlosa:
A ALDEA GLOBAL

A'N0SA TERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01
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a que vos poñades o casco e que
participides na lntifada para a Uberación da Ungua, pero sen crer
que ti és o do turbante e eu un inPor certo que espero que se pu- . significante neno que morre a
blique esta carta, sei que falo dun . mans dos Israelitas. Todos ternos
señor e dunha asociación que
sitio na loita •
ten poder neste xornal... Un saúXOSÉ CARLOS GARCIA FREIRE
do galega desde Chantada e coa
(CHANTADA)
miña xuventude insto a todos vos
mos a medias tintas: ou estamos en guerra ou tacemos actividades de cara a galería.
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~.~ MIGUEL ANXO FERNAN,VELLO

O.ronsel
do exílio en
Maria Casares

~ocle un sentir dar, unha dor

súbita e descoñecida, como unha pinga de chumbo frío e azul a caer nas
entrañas, -cando chega a noticia invernal da morte de Marra Casares. Coa
desaparición física da muler que o fascismo español nos roubou en 1936 tiña ela por entón catorce anos-, a
inmensa lágrima. do tempo, ese tempo
cruel de ofensa e de miseria, abátese
sobre nós e despértanos a memoria,
talmente como un golpe que se produce no intelecto.

'Véxome no futuro nos
camiños de Galiza,
representando para o meu povo'

Aos

"O futuro é noso. Só noso. Nese futuro noso véxome en
Galiza, polos camiños de Galiza, representando para o meu
povo e dándolle a el o mellor do meu espírito". Asi lle falaba
Maria Casares a Victor L. Molinari e a Luis Seoane cando visi ..
taba Buenos Aires no ano 1957. A estreita ligazón co seu país da_ac.triz galega exiliada e trunfante en Paris volve estar de triste actualidade
por mor da sua morte o pasa~o 22 de Novembro en Charente..Maritime.
eC>- XAN CARBALLA

"Residente privilexiada" non é
6 o lema que constaba no pasaporte de perenne exiliada da
actriz Maria Casares. Era o título do marabilloso libro que
son as suas memórias, editadas
por Argos-Vergara no 1976, e
tristemente esgotadas ou vendidas de saldo nalgunhas librarías de vello. Agora volcarán a
sair para pór diante dos ollas
que a descoñezan a figura de
quen paseou o nome de Galiza
polo mundo, como refrexaba
en 1957 a revista Galicia Emigrante, cando visitou Maria
Ca are Buenos Aire co Teatro Nacional Popular.

t
\
\
1
\

1
\
1
\

1
\
1
1
1
1

_..l

Na conver a, como noutra que
no 1989 lle fixo a TVG, Maria
O are amo a a a ua eñardad ol paf natal que deixou
brigada pola c jrcun tán ia
p lítica d eu pai, Santiag
C a ar Quir ga, pr ident do
C n . ell d Mini tr republicano o 18 d Xullo de 1936: facer frente a un golp militar fa ci ta e unha guerra de tre ano .
" eoan lémbralle A Coruña e
a vila de M ntr ve. 6 pronuncialo fai e unha pau a emotiv .E
llo , o ollo claros entú r b i an e: _:_Montrove! Si,
Montrove. Seoane lembra os
eus meses de ocultamente entre a xente -a boa xente- e a
natureza. E a conversa recae sobre a tia de Maria Casares, Cán-dida, quen anguriada intentou
suicidarse guindándose por un~
ha fiestra. Houbo proibición estricta de atendela e todos cumpriron, menos un médico que
arriscou a sua liberdade por iso.
Era precisamente o cuñado de
Seoane: Manuel Femández López, que cumpriu con valentía a
sua misión. Máis tarde tamén el
pagaria tributo á causa da fé".

onde xa non marchou "espertei
en Paris aos 19 anos superada a
adolescéncia que case nen recordo e aferrada ao cárcere da
miña infáncia. Da miña infáncia galega. Madrid case nen pesa no meu itinerário. En troques
a miña infáncia galega, a paisaxe, a sua lus, o seu equilíbrio
humano, a mar cambiante da
Coruña, Betanzos, Santa Cruz, Montrove. Son
trasnos demásiado fieis
que enxamais poderei
domeñar por completo".

A traxectória artístic~ de Maria
Casares é impecábel (ver artigo
páxina 27) e despertou a admiración de todos. A ligazón con
Galiza, convertida nun fio que
nunca puido tronzar o exílio, é
de _abrigada recuperación.
Nu_n ha nota pública a _Asociación de Actores, Di-

Adicatória de Maria Casares
a Galicia Emigrante,
a revista dirixida na Arxentina
por Luís Seoane.
Abaixo, interpretando Macbeth
de Shakespeare.

rectores e Técnicos de Escé.na
ailúncian que seguen adiante
coa homenaxe que pensaban facerlle e aspiran a recoller o facha do seu exemplo: "Agardemos que o seu ,compottamento
ético e o seu temperamento artÍstico nos faga reflexionar a
odas. Non hai que esquencer que ela brillou como
ninguén interpretando
os máis grandes papeis
de literatura dramática
e, igual qe traballou para a Resisténcia france- ·
sa durane a ·ocupación
nazi, ~ampouco aban-.
donou nunca os ideais
republicanos -e galeguistas de seu pai, o
pol.ítico don Santiago.
Casares Quiroga. Sirva como proba, o
costurne g_e durante anos rnantiyo de acudir todos os· 25 de Xullo ás rádios francesas 'para recitar poemas en galega, o idioma
que xamais esquenceu''.
Maria Casares tamén se encontr.a ba na viaxe de Buenos
Aires con outro grande actor.
galego 1 digno de toda atención:
Fernando Iglesias T acholas. Doblemente exiliado este pola sua
condición de home de esquerdas e emig.nmte. Ela resu~ia na
conversa bonaerense a dureza
da: auséncia obrigáda pola ditadura-"Agrádame estar entre a
miña xente. Góstame ouvir falar galega. Ás veces, despois de
viaxar por moitos paises, asál- ·
-carne á volea dun camiño ou en
calquer- recanto urbán a saudade. Daquela quera vover. De
· contado. E comprendo que non
se pode. Que nos debemos a µn
mandado e ternos que éump-rilo. Neses momehtos a sombra
de meu pai sempre me axuda e
me ubica no tempo e na esperanza. Agardemos, pois que nós
ternos a sorte de poder esperar.
Porque vivimos ·en función do
futuro. Nese futuro noso véxome na Galiza, polo camiño da
Galiza, representando para o
meu povo e dándolle a el o mellar do meu espírito". •

Sempre exiliada .
Só tiña trece anos cando deixou
Galiza. Primeiro a Madrid, onde
axudou nun hospital ;:i.os feridos
da .guerra. Despois en Paris, de
...
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María ·Casares
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no ano 1949 se
a
cula Orphéu de Jean Cocteau, o mestre de Les enfants terribles reférese á
interpretación de María Casares como
un prodixio. E René Char un día comunícalle á nosa actriz que a·súa presenza e a súa existencia están unidas á
Beleza e á Poesía- E Roland Barthes,
nun artigo publ~cado no an 1954; fala
dos xestos e da iñterí}retación de Ma:
ría Casares como "a beleza dun movi!fiento total". E J.ean Genet nas súas
"Lettres a Roger Blin" fala tamén dela
como unha muller admirábel e única.

Cás~e~,

.Aaría
referíndos.e á súa
amada terra, á Galiza que ievou se!ni:re
reflectidª nos séus fermosos ollos verdes,
escrebe: "Nadn alL Meu pai e miña nai
naceron alí e o meu avó paterno ea
miña avoa paterna e a miña avoa materna e máis lonxe na avoenza os meus
devanceiros e a súa proxenitura". A
barbarie fascista borrm.i o nome de Santiago Casares Quiroga de todos os Rexistros, tratándoo textualmente como ·
"alimaña", "indigno de figurar en el
Registro oficial de nacimientos" e
"nombre repugnante". Remataba o texto oficial dun obsceno e infame gobernador civil da Cornña precisando: "borrarlo en forma que las generaciones
futuras no encuentren i:nás vestigio suyo
que su ficha ant;ropométrica de forajido".
Agora que a ·marte de María Casares abre en min un pozo profundo
de dor, sei tamén qué a súa figura, a
súa arte, a súa.,gr_andeza como muller
brillarán por~§:"ein"pre mentías exista
intelixencia: se.nsibilidade e sabiduría
no universo. E sinto agora tamén,
lexitimamente orgulloso e agradecido
a ela, a honra que me concedeu delegando na miña persoa fronte ao Goberno galega de González Laxe para
recoller a Medalla Castelao que lle
fora concedida [:>Ola Xunta de Galiza.
Sempre estarás, María, na miña admiración e na miña lembranza. +

___- . _.../__
.'t.- -

~

a~os

19
María Casares era
. primeiro prémio de Decl.amación do
Conservatoire National de Musique et
D'Art Dramatique de Paris. Cinco anos
antes, recén fuxida do infemo español,
aínda non sabía nin unha soa palabra
de francés. Mais a xenial muller e artista, espiritual e organicamene vencellada a Galiza durante toda a súa vida ("A
terra coa que fun feíta é Galiza"), é xa
tamén aos dezanove anos actriz principal do Theátre des Mathurins, o teatro
de Jean Marchat e de Marce! Herrand,
e .da man deles vai interpretar e protagonizar ininterrompidamente até o ano
1945 obras de, entre outros, J.M. Synge, Ibsen, Albert Camus e Chekhov.
Precisamente, o entrañábel Albert Camus, nun artigo publicado en Le Fígaro
en Outubro de l 944 con motivo da
estrea de Le Malentendu, testemuña,
referindose a María Casares, que persoalmente ten exp~rimentado a alegria
máis grande que un autor pode receber:
aquela de sentir transportatla a súa pro. pía linguaxe pala VQZ ~ a alma dunha
maravillosa. actriz, coa resonancia exac~
~);el mesmo soñara.
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• Encontro de
análise do feito
diférencial galego

..

Do dia 16 ao 19 de Decembro
celébrase en Santiago o
encontro O feito diferencial galego
na história, homologado pola
Universidade e no que
.participan noni.eadamen te
expertos galegos ainda que algun
dos conferenciantes ven de fóra,
como Javier de Hoz, de Madrid,
ou Pablo C. diaz, de Salamanca.
O tránsito da Idade Média á
Moderna, as diferentes clases
sociais na Galiza e a evolución
da conciéncia nacional son
alguns dos capítulos a
desenvolver nestas xomadas. O
control da Igrexa será abordado
por diferentes autores, entre os
que se atopan o historiador Xosé
Rámón Barreiro e Jailne
Contreras, da Universidade de
Alcalá; Pegerto Saavedra será un
dos encarregados de analisar a
consolidación e o papel da
fidalguia; Ramón Villares dirixe
a sección adicada á
incorporación á modemidade,
cuxo trasfondo está na
adaptación que o sistema de
produción galego tivo que facer
ao capitalismo e no que Xoán
Carmona tratará a .
industrialización en relación ao
mar e Xusto G. Beramendi de
polftica e condéncia nacional,
entre outros. A inscripció,n para
a asisténcia ao encontro é de
12.000 pesetas e o pagamento
faise en Caixa Galicia, urbana 3
de Santiago de Compostela
2091-0319-21-3040013 716 .•

• Festival de ska
Os .afeizoados á música ska
·poden acudir ao festival que
durante dous días se celebra no
bar-A Iguana, de Vigo. O Xoves
5 de Decembro, as dez da noite
actua o grupo Malarians, de
Madrid, e o Venres 6, á mesma
· hora, Skaparapid, de Valéncia.
Hai ~ bono para os dous
concertos de m~l peseta~. •
¡
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•O alcalde
do Covelo fai
i:inha fante
cun cruceiro

• Estrea de

Un grupo de rapaces do
concello do Covelo, en Pontevedra, atopou os restos dun
antigo cruceiro (o capitel), o
do cemitério de Santiago de Covelo, formando parte dunha
fonte nun patio que o alcalde
popular Xosé Costa Diaz constru iu ao lado do concello. Este
patio-está valado e, segundo o
colectivo~ ecoloxista Asemblea
do Suido, o alcalde apropriouse
indebidamente do património
de todos os viciños cando se
derrubou o crucdro para realizar a fonte, que se pode ver ria
ilustración.•

Quenmatou
a Mari Lauri?

....
•.
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•MaioLongo
celebra
o 65 aniversário
do Partido
-Galegutsta
A asociación cultural Maio
Longo, de Pontevedra, celebra
unha charla-colóquio o Maqes
3 a cárrego do historiador
Xusto G. Beramendi sobre a
fundación do Partido
Galeguista en 1931. O acto
ten lugar no salón de actos de
Caixa Madrid ás oito da tarde.
A mesma asociación quere
renderlle homenaxe aos
represaliados e fusilados en _
Pontevedra persoalizados en
Xoán Rico, Amancio
Caamaño, ·Telmo Bernárdez,
Luis Poza, Paulo Novás,
Benigno Reí Pavón, Xermán
Adrio·, Ramiro Paz, Xosé Adrio
e Vítor Casas. O Martes 10 a
mesa redonda terá como
convidados ao historiador
. - Bieito Alonso, ao autor do

sobre a realidade das imaxes
representadas. Segundo os
organizadores hai unha
proposta de transladar a
exposición, ampliada, á capital
catalana con subvención do
concello de Barcelona.•

libro Inmolados Galegas, Luis
Lamela e ao biógrafo de Vítor
Casas, Alberto Romasanta,
que falarán da represión do
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• Actividades
no Grave a pral
da normalización
No Instituto de Bacharelato do
Grave, a comisión de
normalízación lingüistica está
a levar a cabo diferentes
actividades a prol do idioma.
Ademáis de elaborar un
anagrama da própria comisión,
criouse un grupo de teatro que
se estreará coa obra O adiado
do castro. T amén qúeren desde
a comisión facer un inquérito
para valorar se se está a
cumprir a lexislación referente
á língua, públicar un cómic en
colaboración con outros
centros e facer unha campaña
no centro para fomentar a
utilización do galego. Por
agora, xa se puido ver unha
exposición de láminas de O

Carrabouxo, do humorista Xo é
Lois.•

O grupo de Teatro Avento vai
estrear no Centro Cultural
Caixavigo en doble sesión
(sábado 30 e domingo 1, ás
22,30 e 20, 30 horas
respeitivamente), coa obra
Quen matou a Mari Lauri. O
grupo reaparece despois de
preparar nestes anos a nova
peza, unha comédia que
procura parad iar o cine de
acción e mi tério os eus
tópico . O gui ni ta e direct
da obra é Xoan Abreu e
grupo tomou pr tada a
bandas sonora de filme como

O silencio dos cordeiros, Parque
Xurásico ou Algo para
lembrar . •

• Castelao
en Terrassa
Unha ·conferencia do
deputado nacionalista
Francisco Rodríguez serviu de
apoio á mostra gráfica sobre a
obra de Castelao que ten
aberra en Terrassa a vocalia de
literatura galaieo-portuguesa
da en tidade A mies de les Arts
de T errassa. A sua
intervención centrouse na
análise do Sempre en Galiza
con referéncias a outros
ensaios nacionalistas de
contemporáneos seus e con
referéncias á realidade política
actual. A exposición inclue o
álbumes Nós e os debuxos de
guerra (Atila en Galiza, Galiza
Mártir e Milicianos). Segundo
informa lria Varela a
meirande parte do público,
formado por cataláns,
mostrouse sorprendido pala
dureza das imaxes expostas e
perguntou ao conferenciante

•Homaxe
a Lueiro Rey
O próximo di.a 30 vaise
apresentar no Grove a edición
galega da novela Manso ,
realizada por Galaxia en
tradución ao galega de Maria
Xesus Alves. O acto
converterase nunha velada
literária na que intervirán
Herminio Barreiro, Carlos
Casares, Luis Cochón, Manuel
Domínguez Lore , Mode to
Hermida, Basilio Losada,
Gustavo Luca de Tena, Xosé
Luis Méndez Ferrin, Olegário
Sotelo Blanco e X. Alon o
Montero que no prólogo de ta
nova edición aventa as censuras
a que foi sometida a obra cando
era mini tro de información de
Franco, Manuel Fraga lribame.
O acto comezará ás 20 h ra na
Casa da Cultura.•

.

·Compostela acolle a maior mostra da cultura da América Precolombina
_lnal!gurouna a Nobel da paz, Rigoberta Menchu
-6-

PAULA BERGANTIÑOS

Máis de 1.200 pezas pertencentes
ás máis importantes culturas da
América Precolombina poden
contemplarse até o 28 de Febreiro en Santiago, froito -d un pro'xecto artellado polo Auditório de
Galiza. Distribuida entre os espácíos do próprio auditório, o Museo do Povo Galego e a lgrexa de
Santo Domingo de Bonaval , a
exposición "O espírito da América Prehispánica. 3.000 anos de
cultura", recolle unha ambiciosa
rnostra de traballadas esculturas,
delicadas cerámicas e pezas várias
· de ouriveria que inevitabelmente
contrastan coa marxinación da
que foi obxecto, por parte de Occidente, a história cultural da
Améri<~a Precolombina. ... ~ Impresionante polo número de

procedentes da área andina tamén poden contemplarse dous
enxovais funerários completos un de Veragúa e outro · de Lambayeque- e unha máscara elaborada con ouro e tecidos.

pezas expostas pero tamén pola
sua cualidade a mostra artéllase 9partir da cesión das obras por par. te de éolecionistas privados e museus de países como Estados Unidos, Colómbia, Alemánia, Xapón, Peru ou México. Cunha preséncia maioritária de pezas proce- ·
dentes da área xeográfica de Mesoamérica ~ a área andina, a mostra recriará élúrante tres meses civilizacións como a .Maia, Azteca,
a Inca ou outras. córrio a Olmeca,
Monte Albán, T eotihuacán, Zapoteca, Tolte.ca, Paracas , Naz<;:a,
Mochica ou Chavín.
·_~ - -

"Nun momento n'o que a reflexión sobre as identidades culturais e·as relacións entre o ceI].tro
e a periféria polarizan o debate
intelectual internacional mantén o. "comisário da exposición Manuel Costa- a Américá_Antiga a,preséntase an_te_nós
- corri:o unha fonte Jnesgói:ábel de
. imax"es, déscobrimeñtos ~e reve- .
hcións".
-

A arte co ouro
Rigobérta Menchu.

Comas, colares, peitmais, ~~is-
queiras, máscaras e gnha varrédade <le _adorhos persbais e de -· sición. CoFi.ecida -comó ':'O-Douculto compofí.e·n unha das serado" recollle máis de cen· pezas
cións máis importantes da expotraballladas en ouro . Asemade

--

_,
Nembargantes · p~ra ~

Prémio
Nóbel da Paz, 13-igoberta M,en.,_
chú· -presente dur?-nte. o acto
de inauguración o pasado sábado~ 23--· a recuperación da me-

mória destas culturas non debe
levar á contemplación dos indíx-enas como pezas dun mu eu.
"Somos homes e mulleres -explicou- que soñamos con conqu~rir a autoestima pero sobre
todo loitamos polo direito á liberdade a traballar, a ter escolas,
e a dignidade".
Rigoberta Menchú aproveitou a
apresentación da exposición para
criticar a pervivéncia de estereotipos sobre os povos indíxenas.
"Iniciativas como esta deben colaborar a entender a razón da nosa histÓria. Xamais olvidaremos o
pasado '.-engadiu~ pero tamén
es.peramos un futuro intercultu·;,a.l. Só esta coleción tef! valor se _
se contempla de maneira integra'!, e'ntendo a América como
un ~ontinente multiétl}ico, pluricultural e multilingüe". +
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A história
do. cine como
complemento
da história
xeral
Título: Da historia Jo cine en Ponrevedra
(l897. 1936).
Autor: Xo·é Henrique Acuña.
Editorial: Edici 1r A No a Terra. 198 pax.
Vigo. 1996.

A conmemoración do centenári d cine ten animado, de forma significativa, a publicación
de bra obre "o máis grande
invento do éculo XX". Vai xa
ca e para un ano que Fernando
Arriba Aria daba a coñecer O
cine en Lugo (1897-1977 (Xerai ). Mái r c nt m nte, e baixo a c ordenación de Xo é Lois
Ca tro de Paz, editába e Historia do cine en Galicia (Via Láctea) . Na última emana aiu
á luz, da man de Henriq ue
Acuña, Da hi toria do cine en
Ponte edra (A No a Terra) e
pronto e tarán nas libraria outro título xa anunciado .
O libro de Acuña, realizado con

Cena correspondente aos Noticiarios
da Folk en 1933. Á esquerda pode·
mos ollar un exemplar da revista.

minuciosidade, logra atravé
dunha boa eleción de dado que
a obra sexa de interese para comprender non ó o cine, enón aspectos da época que outras histórias máis xerais case nunca contemplan. Sen desviarse nunca da
matéria enunciada, desde os cadros disolventes até o sonoro, pa-

sando polos cafés co prezo da película incluido na consumición, a
ricaz exposición de Acuña permítelle ao leitor tirar conclusións, por exemplo, s~obre o acceso das "clases humildes" á cultura. Véxase serrón a cita que recolle de Hipólito de Sá: "Habia cértas localidades, butacas e plateas

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · - - - - - - - - - - - · - - · - - · - · -..------
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GEO

no

narradores
GALEGOS
1979-1996

Xavier Alcalá
Marilar Aleixandre
FranAlonso
Al~onso Álvarez Cáccamo
Anxo Angueird
Xosé Ballesteros Reí
Xoán Bemárdez Vilar
Darío Xohán Cabana
Xosé Carlos Caneiro
Ramón Caride Ogando
Carlos Casares
Xosé Cerrneño
Xosé Cid Cabido
Alfredo Conde
Xosé de Cora
Xabier P. Docamp~
Xosé:Femúndez Ferreiro
·Francisco
Femánciez Naval
Agustín Femández Paz
Ramiro Fonte
Manuel Forcadela
Camilo Franco
Víctor F. Freixanes
Camilo Gonsar

x:

ás que tan só ian os sefioritos.
Predominaba unha espécie de
psicose de inferioridade en determinados estamentos sociais e
non todos se atrevían, ainda podendo, a ocupar localidades que
por un vulgar
e absurdo tradicionalismo
·clasista se Acuña
consideraban reflexa os
exc lu s iva s
contidos
dos señoritos". Ade - alleos e o
mais das cla- pasmo que
ses baixas ta- causaba 0
mén era extrañ a a pre- cine
séncia de mull ~res e así a
prensa · da
época consideraba apropriado reseñar despois dunha sesión que:
"houbo un cheo completo de público de todas as clases, entre o
cal figuraban moitas e fermosas
mulleres".
De par destas anotación:s, Acuña reflexa os conüdos alleos e o
pasmo que causaba o cine. Asi,
despois du.n has imaxes taurinas
habia que resef).ar que "alguns
espectadores creron estar asis tindo á inauguración da nosa
praza de touros e non cesaron de
berrar durante a exibición· dos
devanditos cadros". Tamén se
fai mención dalgunhas das películas rodadas _e n Galiza, nas pri-

meiras dé.cadas do século.
Nunha delas, Miss Ledya, participaría, interpretando a un pastor protestante, Daniel ·castelao.
A evolución do cine hai que seguila através dos descubrimentos
técnicos, pero tamén. ao fio da
política de cada época, pois a
censura tivo unha importáncia
crucial. En Pontevedra, por
exemplo, operaba o Círculo Católico, fundado baixo o rema
"Queremos Deus e relixión".
Através da sua prensa criticábanse as fitas "reñidas coa moral" e instábase ás autoridades a
actuar.
A república abrirá espácios de liberdade: crianse os primeiros cin e:cl u bes e mesmo fan a sua
aparición ou acadar:i. grande auxe
as figuras e o traballo dos Barreiro, persoalidades que Acuña recupera e que destacaron pola sua
investigación do cine a cores e
pala criación do noticieiro cinematográfico : Cine-revista Folk.
Da etapa que veu despuis abonda coa cita do Padre Enciso:
"Son os cines tan grandes destrutores da virilidade moral dos
povos, que non c;lubidamos seria
dun grande ben para a Humanidade o que se incendiasen todos
os da terra cada duas semanas".+
M. VEIGA

--------lll1

conta de libros

Un libro infantil de
X.M. Alvárez Cáccamo
Pedro e as nubes é o titulo do libro
que Xosé Maria Alvárez Cáccamo escrebeu para que
nenos e nenas
a partir de sete
anos poidan soñar coas palabras. O
argumento deste
libro, da colección Barco de
Vapor de SM, xira ao redor de Pedro, un nena que
sabe fabricar nubes e que por esta
aptitude coñece mundos e persoas extraordin.árias.-As ilustracións do libro corren a cargo de
·
Julia Barros.+

Contribución .
ao galega actual
O ga.lego actual. Normas ortográficas-gramáticas da língua galega é un
manual que quer contribuir á n.ormalización e normati.v ización da língua cunha
orientación.
práctica. Os
seus autores
son Celesti·
no Pérez ·e
Chelo Romero, que siguen
as norm as do
Instituto da
lín.gua e da Re·
al Académia
Galega engad indo
aspectos :in tácticos que co n ·ideran
nece ário para utilizar correctamen te o idioma. O manual, de Editorial
Noroeste, mclue un capítu lo adicado
aos xent il ícios. +
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Ornar Cabezas escrebe
sobre a revolución
sandinista
Despois de La montaña es algo más que
u.na estepa verde , Omar Cabezas escrebe
Canción de amor para los hombres,
unha continuación das vivéncias revolucionárias <leste nicaruagu;.no. Nas
palabras de Ernesto Cardenal, este libro,
que edita T xalaparta,
supera
anterior
nun. "canto épico de
amor á Revolución. e
aos homes e mulleres
que a fixeron ou particip~.ron nela".
Ornar Cabezas entrou
\!n Managua en 1979
como coman.dante da
guerrilla e ocupou di.versos cargos no Govemo sandinista. Relembra corno aos
quince ou dezaseis anos Sandin.o
entrou na sua vida a travé dunha pincada en frente da sua casa. +

ªº

Edición bilingüe
dos poemas d~ Lorca
Lorca en lunfardo é a "1-presentación
bilingüe dos seis poemas galegas de
Federico Garcia Larca. Aparecen. en
Ediciones Corregidor de Bos Aires ,.
traducidos por Luis Alposta,
incluen. un estudo preli.mi.nár de António Pérez Prado. O idioma util izado
para uaducir os poemas é
o lunfardo, a fa la popular de. ,
Brn Aires, polo
que o traballo
non ten que ver
cun.ha traducción
ao ca tellano senón que recolle as
expresións e xiros
dos bonaerenses.•

e·

•
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GuieirQ·:
E a preséncia dunha evocación
do ser pessoano: T eño o non ter
nada / seria soño se o ti vese .

O esplendor
do vacio no
rostro da terra

A obra de Cesáreo é, e nor;l se
equivoca Xulio L. Valcár'c el,
"unha interrogación sobre o ser,
a fondura do ser". Un vacío
cheo, cheo de vida interior onde caben as auséncias e os porvires. Tal vez sexa esta a mellor
expresión da plenitude do ser,
por ser precisamente en
carencia, a
totalidade do A obra
ser mesmo de Cesáreo
non sendo,
ou polo mes- é un vacío
m o . Pois o che o
ser se é algo de vida
é constante
devir , senda interior
a cada intre. onde
Mesmo n a caben as
usé n c i
auséncias e
Auséncia
sempre de os porvires
amor,
de
amor verde
qu e é azul:

Título: O rostro da terra. Escrita d~ luz.
Autor: Cesáreo Sá nchez Iglesias.
Editorial: Bahia. A Coruña. 1996.

•f.
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Esnibir é un grande sacrifício,
escribir algo inspirado é un raro
acontecemento, pero estructurar unha escrita que inspire, que
estimule, é un milagre. A Sylvia
Plai:h ('·'Que é a traxédia? Eu") o
feito ·de escribir non lle. axudou
a _m anterse viva, non foi ·suficiente, como· a tantos outros,
para resistir, porque non evitou
que se suicid~ra, tan nova e con
tanta madurez na ·-súa poesia.
Pala contra,. como é o caso de
E. M. Cioran, onde menos se
sospeitaba, a vida para el convirti use nunha forma de escrihr, ou os seus 'ésctitos son parte
da vida, no intre mesmo en que
está coa pluma. Para este autor
escribir foi un alívio extraordinário. E publicar non o foi me~
nos. Di Ciaran: "Un livro que
aparece, e a nasa vida ou unha
parte dela que se converte en
algo -externo, que deixa de nos
pertencer, que cesou de agobiarnos"'. A expresión, o tempo que
significa unha perda de sustáncia e unha liberación, "vacianos, é dicer, sálvanos".

ª

ª·

Ah o peso de
sentir / a tua .
auséncia. Vives na forma da forma ausente.

Vaciamos da escrita acumulada
e perfilada e depurada de varios
anos, seguro que é un goce ao
que leva tempo adaptarse. Sobre
todo se se tratá de poemas que
saen febrilmente da cabeza do
autor cando menos o pensa,
cando menos esta cabo deles.
Despois o lento labor de repousalos. Relelos, volver a escribilos. E, como unha s9rpresa, velai
o libro. Unha criatura a vivir
para os demais, que somos nós
os leitores.

dunha palabra. Na obra O rostro
da terra, da autoría de Cesáreo
Sánchez Iglesias, hai unha verba da qu°e non fun capaz de desprenderme e que, alomenos ·desde as primeiras leituras, sen urxéncia, para min está a manter
a estrutura profunda do sentir
da totalidade do texto. Trátase
da palabra vacio. ·

' E libreme eu de intentar comprender nada, se acaso transcri:..
bir algunhas reflexións das que
Sucede cqn frecuéncia que na
tamén necesito librarme para ser
leitura dl\n poe,mário pode ficar
máis libre . Porque "para un auna nasa memória un especial e · tor debería resultar unha verdavago sentimento da t.otalidade
de.ira desgracié! ser comprendido texto, ou a sustáncia dun podo". (Ciaran). ·
ema ou dun verso, ou, como
neste caso, a impronta obse$iva
Vacio, que non é baldeiro nen

Pero en Cesáreo Sánchez a clase de ser que se pon de manifesto, ainda que o pareza, non é
o se r pessoan o da afirmación
que se nega negándose ao tempo , porque Fernando Pessoa,
como ser da totalidade , é tuda,
mesmo en parte, é o ser do téd io máis magnifico , o ser do
cansac;:o , que devén vários:
Creas en min vários / créasme /

baleiro, e que segundo aparece
no percorrer da leitura pode asoen cada soño teu.
ciarse a un vacio existencial que
non o é. Se acaso un vacio poéOu do fastio nihilista tan ben
tico. Un vacío interior reflexado
exaltado por E .M. Ciaran, a
nos ollos do outro, que pervive
. revivir deseguido da escuridade
dentro de un sen estar. De tal
da ideas máis escuras, no segrexeito que se fai sustáncia do ser
do soterrado do inconscente
que o vive, do ser que o vivénsen recu rsos. O vacio poético
cia. Porque se está non é. A ande Cesáreo pertence ao ser da
terioridade do ser, como pensamento e como espíritu cando · plenitude da lu z, da luz cegadora que o fa¡ desaparecer t9do,
máis intenso é, en tanto ser, é
como a última e íntima vivencando non está. Como aquel
ci a, para que todo e o todo se
que pensa, que medita, ate o
magnifique, mes mo na ocultapunto do ensimesmamento, e,
ción, raiz da busca: Ocúltaste na
ainda que o chamemos, como se
tua transparéncia .
anclara nas nubes, "non esta":
Existes cando o mundo / te néga /
cando non existes invéndote / co- ' o como lugar da própria busca,
onde ningu én pod e facelo: O
mo anterioridade.

'
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A CORUÑA

de Ramón Muñiz

DA

COLECCIÓN OFARDEL DA MEMORIA
Vida, paixón emorte de Alexandre Bóveda, de Xerardo Álvarez Gallego
Osifi.or Afranio, de Antón Alonso Bios
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DE DECEMBRO AS

20,30

ISAAC

DIAZ PARDO

BIEITO ALONSO FERNANDEZ

-

CESAREO SANCHEZ IGLESIAS

XAN

Galería Sargadelos.
Martes, 1Ode Decembro ás 20 h.

A luz que vive na equidistáncia
entre a lua e os outonos, entre
as augas e a palabra. O ser intemporal que se toca na outra
banda do espello: os ollos do/a
outro/a que son os meus, polos
que vexo sen ver. A interioridade labirintica onde o truco está
en que non ·hai truco, en que
non hai nen labirinto: Detidos ,
no rostro azul / do espello: / Os

teus pensamentos: / O tempo interior.
O sol luz e á sombra sen corpos:
a ombra tamén Luz e claridade:
Es a forma do son. / Claridade ca-

lada / a se inceñdiar / de soia luz.
Hai unha claridade que afoga e
que a lenta o amor dentr de
cada un coa e pcranza d acada l , ainda por de coido, nalgún despiste, abend
n abelo da impo ibilidade da tarefa.
Por eso me mo o vacio, o vacio
no home cargado de amor, é
pleno, é plenitude. l o explica
o regozixo inquedante qºue
. tran miten o vacio , o e pácios en branco, das láminas
chinesas. Xunto coa célebre
dualidade ying-yang, o vacio
·constitue un eixo no funcionamento do sistema do pensamento chinés. Asi o explica F.
Cheng (1993): "O vacío non é,
<;orno poderia supoñerse, algo
vago e inexistente, senón un
elemento eminentemente din ámico e actuante".
Igual que sucede nos artista
chineses, que bu can ante todo
traducir o tempo vivido en e pacio vivinte, asi ocurre con Cesáreo Sánchez na úa obra que,
animado polos al·e nto , vai ser
nela, na obra, onde e de envolva a "verdad e ira vida". "E esa
mutación (do temp vivido
espacio vivinte) 6 e posí el grácias a vacio". Velaqui o alento,
o branco, onde a beleza re pira
en plenitude na in tantanca da
lámina a travé da palavra: Un

merlo cruza / o horizonte vacio /
en toda a sua beleza.
O vacío é efectivamente, c m
di Fran~ois Cheng, o que permite o proceso de interiorización e
de transformación polo que cada
cousa realiza a súa identid ade e
a súa alteridade) coque alcanzar
a totalidade: E a primavera da

montaña / no teu vértice / vacio.
- Antes do ceo e da terra, antes
da auga e da montaña, antes
mesmo do verbo, antes mesmo
do siléncio ou con el, é o non
· haber, o nada, o vacio: A miña
xane/,a vacía/ no centro mesmo do

siléncio.

HORAS

NO SALON DE ACTOS DE PENOSA (FERNANDO MACIAS
. COA INTERVENCION DE

S.A N· T 1A G O

vento/ graba os seus estigmas / nqs
brancas peredes / no teu centro / ·
vacio / e búscate / ali onde ninguén
te buscou .

2)

· Coa intervención dé:

Ramón Muñiz
Eduardo Rego
Xosé Manuel Boán
Cesáreo Sánchez Iglesias·

CARBALIA

~

E DI CIONS

Al'iOSA'fDB.A

Calquera poema é tamén e
sempre un poema de amor. E os
poemas de amor están escritos
desde a tristeza do amor, onde o
tempo permanece vertical. Ese
amor que non da chegado, que
non chega. Ese a mor que non
chega porque non aparec e na
espera 9 u porque desapareceu
na ausé nci a, ou porque, ainda
presente, non chega, non fa rta.
N o n sería amor. se fartara.

1
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¡Triste e malpocada da arte ou . Zhuangzhi: "O vacío é grandeza. É como aquel paxaro que
do amor que farte coma se dun
xarrete se tratara! Porque o
canta espontáneamente e se
amor, como a arte, pertence á
identifica co Universo" . Asi é
categoría do desexo, do goce, e
como a palavra vacia, por impensable, se fai plena: Entre ti e
non .á necesidade comellona e
máis eu / o son da pal.avra vacia /
fisiolóxica. Por eso no desexo a
a vida impensável.
fartura non é posible. Desde vellas aportacións lacanianas sabemos que non hai obxetos deO home sen desexo perde a
sexados, senón só seres dese- • eséncia que o sustenta. E o desexantes. Dai o vado, ese oco inxo anda embarcado de cotio nas
quedante que enche na falta .
carencias, na irrealidade da paiEse vacio como auséncia que
saxe, paisaxe humana, pois non
nos invade por dentro e por fohai outra paisaxe que a humana:
ra, que establece o ser na éxtase
Es a tua própria paisaxe / Os teus
da totalidade. Sentencia
sons : / a escrita do siléncio.

A paisaxe de amor, como marco
que compón a integración dual
do desexo no mundo da amada
que é- o do amante. -Non hai ·
amores de outros mundos. Só
.enigmas .. Amar sen ·ser amado
pode ser q. súa máxima expresión . .Enrón a . paisaxe, o lugar,
xa vacío que ateiga o. novo ser
-porque o· ser r~nóvase no
amor-, na nosa i.nterioridade
de saudades verdes e de añoranzas de escuras espellos onde atoparnos. Non existe o olvido:
Xordes do olvido e somos / desde

ese tempo.

25

Es un espello deserto / onde se bor:ra o teu rostro.

se enchen.' de versos, onde o
acougo non ten cabida. Velaqu} o lugar: Regreso / de orballo

Sinto un vacio aqui dentro que
me enche de angúria. Angúria
que aparece como plé_tora do
existir, e que se vive-'como limite do non ser. Un non :ser en
clave de amor, de necesidade de
tenrura infinda, de amoroso siléncio: Baf.iadás de siléncio / ~s

ao teu carpo. / Hoxe es un lugar .
E velaqui o enigma, a conciéncia do indescifrábel que nos.
mantén vivos: Non todo existe '/

para ser.

montañas, sen ninguén.
Porque a paisaxe é o _corpo, ou
sexa, o enigma. Ese enigma á
descifrar nas tardes vacias que

Auga calada. /Tes por esta terra o
fascinio / dunha descifradora de
enigmas.•
FIDEL VIDAL

Cinema

A família ben,

.
gracias
/

Título:

crew., e mentira~.

Director: M1ke Le1gh .

' re peito por parte dos exibidore c inematográfico que están
decididos a qu e pa e á velocidade do on polo cines galegas.
Porén, non é difícil recoñecer
no traballo do realizador británico , a unha
das fita mais
inte re ant e
• qu e se teñan Secretos e
ll ado ne te mentiras é
ano.

unha feroz

"Secretos e mentiras" é a sua úl- , tima película e con ela acaba de
gañar a Palma de Ouro no Festival de Cannes <leste ano. Ainda que non sempre o devandito
prémio supón por si mesmo garantia de certeza sobre a calidade dun filme, no caso que nos
ocupa, o éxito no Festival francés, se serve como unha boa tarxeta de apresentación para este
filme, a pesares de que como
ven senda habitual entre as nosas carteleiras colonizadas (serve de al go decilo u n:ha ve z
máis ?) , non fo i merecedora de

cr
e crítica á
mentira " é estrututra
unha obra red o nd a , mo i familiar e,
ben traballada ao tempo,
no
unha volta
pecto
ao seu
rp.ai , sóbrios,
mesmo auste- próprio seo
ros, pero que
golpean directamente na liña de flotación da nosa sensibilidade. A mecánica narrativa nos
oferece feblezas e a moi evidente
débeda teatral (o guión cinematográfico constrúese a partir da
obra de teatro que lle dá vida)
non representa aquí un lastre·senón, polo contrário, enriquece
considerabelmente a compresión
do drama que Leigh propón. Os
secretos inconfesábeis das famílias e as mentiras que constituen
a urdime dá sua construcción e
sostén son postas aquí en cuarentena nun ton amargo, cruel, sen
concesións, ás veces de forma
desgarada e tráxica e, ás veces tamén, atemperadas cun moi britá- nico sentido do humor. Con bastantes elementos en comun con
"Cafe irlandés" de St~phen Frears '
( tamén ·baseada mm texto tea-

tral) e cun certo Loach, "Secretos
e mentiras" que é, sen dúbida,
unha feroz crítica á estrutura familiar e, ao tempo, unha volta ao
seu próprio seo (tal como o mesmo Leigh ten manifestado publicamente) non agacha tampouco
unha leitura máis xerar para afondar e non poucos aspectos críticos
da sociedade británica saida do
thatcherismo. E· como elemento
de apoio a todo o filme, o traballo
excepcional dos actores, da media dúcia de actores que na máis
pre tixio a liña da escala inglesa,
tran itan por un guión sen fisuras
e milimetricaménte artellado che de elip es e suxeréncias e de
elemento ocultos que abrigan áintervención activa do espectador para ir descubrindo as relacións dos personaxes, aparentemente aill::;i.dos- para damos un·
auténtico recital dQ. arte da interpretación. Tanto Thimothy Spooll como Phillis Logan e sobre todo Brenda Blecin ( Cintya) que
a.cadou ·o prémio a mellor actriz
tamén en Cannes, reconcílianos
con ese ofício de representar tan
adulterado últimamente coa galería de faéianas de pedernal que
nos chega doittro lado. do Adán~
tíco. Sen dúbida o nome de Mike
Leigh haberá que sumalo aos de Loach, Sheridam, Frears, Jordan
ou Grenneway para constituir
ton eles a nómina dos grandes realizadores británicos que están a
cónverter ao cine saido das Illas
como o máis solido, comprometido, crítico e ih1portante do cinema europeu, que cal corho veñen
as causas é o mesmo q'ue decir do
cinema mundial.+
CELSO X. LOPEZ-PAZOS

E N D E R E Z O - - - - - - - - - - - CP.-T L F . - - - - - POVOACIÓN-------Solicita lle sexan enviadoSL-...... exemplar/es da Axenda Alternativa Galega 97,

polo importe de 1.800 ptas cada exemplar, incluido xa o 10% de d_esconto.
PAGAMENTO
O Ingreso do importe na conta de Caixa Galicia 2091 0550 82 3040002831,

adxuntando con este Boletín, copia do resgardo de' ingreso.
O Envio de talón a nome de papelária.
O Contrareembolso (gasto adicional de 300 ptas).

.,
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A NARRACIÓN ORAL E A EDUCACIÓN

.f .

....

•

"O pecado orixinal e capital da nosa civilización de estilo escrito é o de se crer a Civilización por excelencia, a Única. Todo o que non
"encaixa" IJª súa páxina de escritura, non existe
para ela". E probable que o autor desta afirmación, Marcel Jousse, lles resulte descoñecido á
meirande parte dos lectores galegos: este antropólogo francés (1886-1961), considerado como
o iniciador do estudio do estilo oral e da .antropoloxía do xesto, .a penas publicou en vida unha
·pequena parte das súas longas investigacións (a
máis notable foi Le style oral, en 1925), pero os
seus discípulos - igual que sucedera co lingüista
Ferdinand de Saussure- recolleron as súas leccións da École d'Anthropologie e da École Pratique des Hautes Études, e foron publicando,
tra-lo seu pasamento, o groso da súa obra, que é
un estudio a fondo da oralidade como forma específica de expresión e comunicación, aplicada,
sobre. todo, as literaturas: L' anthropologie du ges-

te, La manducation de la parole e Le parlant, la parole ei: le souffle (as tres editadas por Gallimard)
e outras menores, publidadas sobre todo nos

DOMINGO BLANCO

'Galicia,
no que a oralidade
foi capaz de
manter vivo o uso
da lingua o estilo
oral case non étido en conta
polos
programadores do
ensino oficial"

Cahiers da Asociación "Marcel Jousse", fundada
para espallar ·e continuar o labor do inestre e para aplicar as sús inn<;)Vacións á realidade de hoxe, en especial ó ensino.
N esta liña celebro use en París os pasados 9 e 10
de Novembro un coloquio sobre as Tradicións
Orais, organizada polas asociacións "Marcel
Jousse" e "Amarylis" conxuntamente, no. que
unha ducia d.e ponentes de distintos puntos de
Europa (con predominio francés) e un de .Sudáfrica mostraron o seu punto de vista sobre os
· distintos aspectos da oralidade no mundo de
hoxe. Unha boa parte deles ofreceu unha -visión da oralidade como unha forma de cultura
vencellada a un determinado país: foron as ponencias sobre distintos aspectos da cultura oral
de Bretaña, de Galicia, do País Vasco, de Córcega, de Madagascar e ~e Sudáfrica; outras po-

nencias presentaron o estilo oral como fundamento dun xénero específico -así, o rap- do
tempo 8:Ctual e dun espacio urbano rnáis ou
menos marxinal; ou corno elemento fundamental da transmisión rnusiq.l -así, no canto gregoriano- mediante fórmulas melódicas-, sobre
todo antes de térense xeneralizado as notacións
musicais; ou como clave na interpretación de
textos canónicos da nosa cultura que foran formulados oralmente pero transmitidos por escrito -así, nunha pasaxe do Evanxelio de San
Xoán-, cos conseguintes' "desvíos" do seu.sentido na traslación primeiro ao grego e despois
ás linguas modernas.
A hteratura oral corno manifestación en si
mesma tomou carpo na ducia de contos cos
que unha contadora (que confeso u gañar a vida
con esa actividade) rnantivo o interese e a admiración nos oíntes; e como revelación das raíces do mundo psíquico e do comportamento do
ser humano, na "decodificación" dos símbolos
dalgúns cantos marabillosos a cargo dun coñeddo psicoanalista. Pero - sobre todo por parte
·dos promotores do coloquio- insisteuse en
presentar a oralidade no mundo de hoxe como
marco obrigado e instrumento insustituíble da
actividade pedagóxica: tal foi . o miolo das intervencións do director do 1nstituto de Pedagoxía Ives Beaupérin, quen, nunha delas e con
a~uda dun vídeo, sorprendeu ós asistente amasando cómo resulta posible, (e, ademais, eficaz)
dar unha clase de Matemáticas empregando
intensivamente o estilo oral, isto é: cancións,
combinación e repetición de frases e operacións, movimentos corporais sometidos a un
ritmo "matemático", xestos, etc ...
Se os asistentes se sentiron sorprendidos pola
forza que aínda segue a amosar en Galicia a
cantiga popular e fitaban con moita atención
_na pantalla os xestos, ademáns, movementos,

melodías e pal~bras dos regueifeiros que un vídeo lles ofrecía, a presencia e actuación en directo de dous bertsolaris vascos (probablemente os dous mellares hnprovisadores en exercicio naquel país) viulles confirmar a resistencia e vitahdade da cultura oral no seo das culturas non estatais'.
As amplas posibilidades que no eido da educación e da interpretación da propia cultura teñen
as investigacións de M. Jousse quedaron patentes no coloquio, e, así mesmo , que esa enorme potencialidade a penas se está a aproveitar
no ensino oficial de hoxe. Nun país como Galicia, Iio que só a oralidade fo¡ capaz de manter
vivo e xeralizado o usp da lingua e unha notable
variedade de forma literaria e mu icai , paradoxalmente, o estilo oral -fundamento desa
transmisión- case non é tido en conta polos
programadores do ensino oficial e non deixa de
ser para os ensinantes un elemento marxinal na
avaliación da aprendizaxe .
Compriría, pois, n n 1r a x rda e te uxerente rebulir da Asociación "Marce! Jou e"
nin ignorar a di ponibilidad actual el
eus
valioso materiais de traballo; compriría tamén, polo contrario, · tentar aplicar á no a riquísima cultura oral e á no a realidade educativa uns métodos de coñccemento, expresión e
comunicación que, rendo amo ado a úa eficacia, están aínda lonxe de ter esgorado as súas
posibilidades de aplicación: prometen, dunha
banda, unha mellora na práctica educativa, e
doutra, unha compren ión mái axeitada da
· nosa cultura que -non hai que e quencelotivo e aínda segue a ter na oralidadc o principal elemento formador e tran mi or, tanto
dentro coma fóra da escola. •
DOMINGO BLANCO é profesor é investigador

especializado en Literatura Oral

I>.

Textos e vídeos péira facer máis doada a comprensión

OS PÓRTICOS

ROMÁNJ~OSnAGO

oCUB1SM0

L

"\./

• POSTIMPRESIONISMO

•OCUBISMO

Fomenta o interese ·pola arte, desde .
un tratamento
ameno, e en potenciar a
sensibilidade
como espectadores da pintura e
como artistas en .potencia.

Presenta, dunha maneira visual e
didáctica, t<;>da~ as características do
movemento pictórico
que tanto revolucionou a
concepción
artística no século XX.

-

DA o~rEDRAI.. 1>b SAN

• OS PÓRTICOS ROMÁNICOS
DA CATEDRAL DE SANTIAGO .
Descrición dos tres pórticos da
b~sílica compostelana que
inicialmente se construíron no
sécuio XII: o Norte, d~saparecido .
no século XY;III, o Sur, chamado
das Praterías, e o Occidental ou
Pórtico da Gloria.

ARTE RENACENT\S\1'\

• ARTE RENACENTISTA
Chegado o século XVI, os
intelectuais galegos súmanse moi
cedo aos novos gostos humanistas.
Desde a cidade de Santiago, a arte
renacentista penetrou en toda .
Galicia traída por artistas de fóra,
europeos e salmantinos
especialmente.

/
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A cultura española á ofensiva
Autores e académicos defenden a literatura en castelán frente ao inglés e as demais línguas do Estado
eC>- M.V.

A cultura española semella in,
mersa nos últimos tempos nun
renovado nacionalismo que au,
tores, críticos e académicos non
dubidan en expresar. A res posta
diríxese, en primeiro lugar, con,
tra o refetente anglosaxón e
norteamericano, pero tamén
contra as culturas chamadas mi,
noritárias do próprio Estado. O
complexo franquista que du,
rante anos limitou estas expre,
sións patrióticas parece perdido.
Juan Manuel de Prada, edificio da Real Académia Española e Pío Baroja

Juan Manuel de Prada, autor de
26 anos e unha das firmes promesas da literatura en castelán,
reprocha á literatura actual que
esteña en mans de epígonos de
· Martin Ami ou de Paul Auster.
"Hai un repúdio da nosa tradición -afirma o autor de Las
máscaras del héroe- queriamos
ser cosmopolitas e parecía que a
nosa literatura ulia a cocido e
que revoloteaban encol dela as
moscas. Debémonos a quen nos
preceden, e a min non me preceden Amis ou Carver. A nosa
lealtade ten que estar cos homes
que fixeron posíbel que a literatura en España siga sendo o que
é. Hai que ler mái a Baroja, a
Galdós, a Valle, a Quevedo ... ".
Ideas moi similares expresaba o
e critor e académico de recente
nomeamento Antonio Muñoz
Molina na presentación dun libro eu en Sevilla. Molina ironi-

zou sobre os que admiran o novo
xornalismo norteamericano e
non coñecen as magníficas pezas
escritas por un xomalista anda,
luz, Manuel Chaves Nogales, a
princípios de século.

te seña nacionalista", senón que
"se an~lizo a miña música, ó que
levo feíto até agora, máis a inquedanza que teño, recoñezo
que son un músico inmerso na
tradición musical andaluza".

A estas declaracións, todas elas
dos últimos meses e ás que se
poderian suro.ar outras, hai que
unir as de músicos como Manolo Sanlucar, a inda que cun sesgo
andaluz. O célebra guitarrista recordou a Antonio Machado pa,
ra citar a sua frase "se queres ser
universal fala da tua vila", para a
continuación perguntarse el
mesmo: "Como vou falar da música e o sentir, por exemplo, dos
finlandeses, se os descoñezo?
( ... ) Quero voar, pero non quera
deixar as miñas raices". Sanlucar
non dubida en definirse como
"enteiramente un músico nacionalista'), matizando que isa
non significa que "cerebralmen-

O bilingüismo interior
Frente as culturas do Estado,
distantes do tronco castelán-andaluz, a defensa do español é
máis sutil e ampárase no bilingüismo. O poeta de orixe ourensan, hoxe radicado en Almeria,
José Angel Valente sinalaqa o
pasado dia 25 en Santiago que
en Cataluña e no País Basca a
política lingüística fara demasiado lonxe e que lle parece "exaxerada a posición dos líderes políticos nacionalistas bascos e cataláns", aos que situou nuñha
"posición de poder, de ditadura". Valente considerouse a si
mesmo o froito dunha "socieda-

de bilingüe" como a galega. O
prémio Príncipe de Asturias das
Letras 1988 apontou, por último, que "escreber nun idioma
ou noutro non é un acto de vontade. É a linguaxe a que nos escolle a nós".
Nesa corrente bilingüista incluía
Gonzalo Torrente Ballester a
Manuel Rivas ao recebir este o
Premio Nacional de Narrativa.
Segundo o autor da Saga fuga de
J:B. "desde os tempos de Cunqueiro non se tiña visto cousa
igual: un escritor que traballa co
mesmo resultado, e este é excelente-, en calquera dos dous idio;
mas, o galego e o castelán". E
sen embargo improbábel que o
próprio eloxiado se considere de
acordo coa sua inclusión no grupo dos que pertencen aos dous
idiomas por igual.
No eído musical, Carlos N úñez

realizaba unhas forzadas declaracións de españolidade, como alfándega ante a promoción do
seu último disco: "Sentiarhe facendo música española coa gaita". O periódico de Madrid que
as reproducía informara poucos
meses antes da insisténcia, durante moitos anos, sobre a cata-lana Marina Rosell para que
cantase en castelán, o que finalmente fixo o pasado verán. A
presión sobre escritores e artistas
cataláns monolingües era ahondo coñecida entre as bambinelas, aínda que os resultados señan diferentes segundo os casos.

.

En liña oposta encóntrase o catalán Eduardo Mendoza. Pésie a
escreber en castelán "a miña primefra língoa", xulga que "a literatura en castelán feita en Cataluña non ten futuro'" e que
"con nós acaba a xeneración de
escritores cataláns que escreben
en castelán". O autor de La ver,
dad sobre el caso Savolta ou da recente Una comedia ligera non
ve, a diferéncia de autores como
o mencionado Valente, ~nha
amenaza no nacionalismo catalán. "É impresionante -:-afirma- o que a xente está disposta a facer con tal de non facer
· algo. Eu sabia catalán desde que
aprendin a falar, pero non o escrebia; até que un dia dediquei15 dias a aprender ortografía catalana. Ben, pois hai cantidade
de xente que prefire unha guerra
civil a estudiar ortografía".+

OPtNIÓN

RESIDENTE PRIVILEXIADA
Na n it do veme 22 o canal autonómico facíase o da morte na úa ca a de campo de La
Vergne, a e t d Francia, da actriz María Caare , un día de pois de ter cumplido 74 ano . E
unha vez mái volvía
il nciar o nome de seu
pal, "filla dun mini tro republicano" dixo a locutora da TVG. Nen sequer mái de médio século de p i da ua morte, Santiago Casares
Quiroga mereceu er lembrado como paí da
gran actriz agora desaparecida. Como cando a
fúria fa cista de ·arada na Coruña logo de Xullo
d 36 arrinc u a follas. do rexi to civil onde se
c n ignaba seu nacemento, como cando as súas propriedades foron roubadas, como cando a
súa ca a da rúa Panaderas se converteu en botín
de guerra e a sua biblioteca, a mellor de Galicia,
foi repartida e espallada entre as casas do señoritos fascistas das boas famílias coruñesas. Por
i o, agora que tantas ringleiras de tinta se teñen
vertido para glosar a memória desta galega, gran
tráxica do teatro universal, a sua relación con
Camus (o seu compañeíro durante tantos anos),
con Picasso, con Sartre, con Cocteau, con Preven ou con Malraux, a sua carreira de actriz mítica do teatro francés, na Comédie Fran~aise,
no Teatro Nacional Popular de Jean Vilar, os
seus papeis cinematográficos para Bresson, Carne ou Cocteau, as súas replicas a Gerard Philipe, a Alain Cuny, a Georges Wilson, Je0:.n-Louís
Barrault ou a -Philippe Noiret, as suas memorábeis cr.iacións de Fedra, Antígena, Medea, Nai
Coraxe, Rei Lear ou Lady Macbeth, a sua forma
de actuar e a sua voz en "O adefesio" para Alberti, en "Le malentendu" ou "Os xustos" para
Camus, en "Les paravents" para Genet, en "Xoana de Arco" para ~eguy en "La ville" para
Claudel ou nas "Comedias Bárbaras" para Valle ... Por iso, cando a todos se lles enche a boca

CELSO

X.

LOPEZ PAZOS

'M,.

ana
Casares, muller
de ollos grandes,
de preséncia
imensa sobre os
cenários e de voz
marabillosa
Orfeo eterno de
rostro
enigmático,
galega e
republicana, filia
de Santiago
Casares
Quiroga'J

Maria Casares.vista por
Thérese le Prat.

fachendosamente falando desta muller galega
de quen se recorda, aqui e agora, que con Sarah
Bemhardt e Ludmilla Pitoeff foi a mellor actriz
da escena francesa <leste século (en Francia -repítese desde hai catro décadas), cumpre lembrar
que esta María Casares que falaba español con
acento galego 59 anos despois de fuxir exiliada
a Francia, que era "residente privilexiada" naquel país e que nunca aceitou o pasaporte oficial que unha vez lle otorgaban as autoridades franquistas por respeto a memória de seu pai, nunca esqueceu o
oprobio e a humillación da que
foi obxecto cando a besta fascista desatou a sua máquina de terror na súa Coruña natal aquel
verao de 1936.
Sempre republicana e galega,
nunca esqueceu Maria que
na Coruña estaba ainda a sua
casa, a sua e a de seu pai, que
lles fara roubada e nunca restituida. Como ía ela durmir
nun hotel -decía aos seus •
amigos galegos- rendo ainda a
sua casa en pé, ali na rua Panaderas? Por iso as suas visitas, moi
poucas a Coruña, escas.eaban e e-ando ía, ninguén, só os amigo , o sabían.
Traíalle moi malos recordos e aparecíanlle, coma _pantasmas do pasado, !Jn pasado doloroso e <;J.marg9, as facianas dos ladróns e os asesinos, con pistola ('.!O cinto e camisas azuis. Non,
Maria-Casares non se sentia agosto na sua cidade . E por iso, cando lle foi concedida pola Xunta de Galicia a Medalla Castelao, declinou a invitación para vira Galiza e enviou ao seu amigo

Miguel Anxo Femán-Vello para recollela. Sempre fiel á memória do seu pai e ao seu republicanismo, non se asimilou nunca á "cultura da
transición", esa cultura feíta de siléncios, de
_cot.p.ponendas e de esquecemos cómplices, esa
cultura que aceita entusiasmada o "yo no perdono ni olvido" de Mújica Herzog e berra alporizada contra quen, como os ancianos brigadistas
"non se arrepinten de nada" ou contra quen
ainda seguen a reclamar xustiza contra
as vítimas do 36, a restitución da sua
memóría, a recuperación do seu legado ou a permanéncia nas nosas
conciencias da magnitude dos
crimes cometidos e o non esquecemen to dos nomes dos
que os cometeron. Maria Casares foi dese tipo de seres
que nunca esqueceron a sua
orixe e que nunca perdon.aron nen aos asesinos nen
aos ladróns, e que, até o seu
final, sempre revindicou o
que, como a tantos outros, os
golpistas do 36 lle quitaron: a
casa, a pátda~ . a . memória ·e a
liberdade.
Maria Casares, muller de oÍlos
grandes, de preséncia imens~ sobre os
cenários e de voz marabillosa, clásico vivente do teatro francés até a sua morte, Orfeo
eterno de rostro enigmático; galega e republicana, filla de Santiago Casarns Quiroga,-definitivamente non poderá volver a percorrer os cuartos da súa nenez nen ollar os teitos da sua casa, ·
pero unha das salas do teatro de La Collíne de
París leva xa desde hai tempo o seu nome. •
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GAITE1I2º <~>°DTAQIO
MANUEL RIV AS

A ·dona que _nunca volveu
•

Viña de representar O Rei Lear.
Ela mesma, muller, facía de Rei
Lear, e estaba -extenuada, tres
horas diarias sobre o escenario,
entregada en alma de tal maneira que o perscmaxe cargaba nos
ombreiros, tusía no seu peito e ·
tinguía de orbatlo aqueles oJlos.

N

o río da conversa, transformouse. Non había que preguntar. Só deixarse ir polo
caneiro da súa voz e enredarse
nos arabescos do fume da memoria. De súpeto, alí estaba a nena
coruñesa da rua Panadeiras e da
Casa de Montrove. A nena á
que lle aprenderon o nome dos
ósos nun esqueleto de verdade.
A nena que sabía que unha formiga nai pode afogar adrede nun
regatiño para facer de pasadoiro
ás que veñan detrás. A nena que
encontrou .o seu propio niño no
ventre oco-dun q1stiñeiro. A nena que encontrou o seu propio

niño no ventre oco dun castiñeiro. A nena que saiu á balconada co pai héroe, a quen o xentío levou polo ar desde a estación á casa, e que escoitou dicir:
"Dentro de pouco, algüns tiraranme pedras".

P

ero todo foi peor que
aquel agoiro do p.ai. A
biblioteca, aquel cimento do fogar, ardeu en fogueira
fascista. Podía ver eu agora
aquelas lapas ferintes nos olios
da muller da rue Asseline. E os
amigos do pai serían persegui-,.,
dos ata a morte, o cárcere óu o
exilio. Xullo de 1936 faría
adu 1ta á .nena d unha labazada.
A filla do ministro repubhcano puxo mandil branco de enfermeira e manchouno de :sangue curando as feridas dos milicianos. No medio da guerra,
coñeceu o amor. Un chaval
anarquista.

A muller da rue Asseline é agora
unha moza exilada. Pero non hai
acougo. Os nazis invaden Francia
e a sombra da ámeaza ronda outravolta a familia, co pai afundido e
doente no leito. Ela encontra unha patria provisoria no teatro. Unha patria benéfica, curativa, que
nunca a traizoará. Mergullarase na
lingua francesa e parte da súa sona
virá do feitizo do seu acento. Os
críticos falaron entón das curvas
engaiolantes no falar daquela actriz. A muller da rue Asseline bota
a rir: "¡Aquel efecto tan especial
era o meu acento galego!"
ando se encontrou con
Alhert Camus, el era o
Mediterráneo e ela o
Atlántico. E eu, escoitándoa, tiñ.a ciumes do, vell~ mar de Ulises. ¡Que envexa falar así dun
amor! Dous mares que se abrazan, ondas que se enguedellan,polas calexas d~ París.

C

No teatro francés era un mito .
Pero ela subía sempre ao escenario como se fora o primeim día,
o primeiro papel, e baleirábase
Gamo unha quenlla no muiño. E
así fixo co rei Lear, a nosa raiña.

Af

uller da rue Asseline vivía
un baixo humilde e boheio, cunha televisión en
branco e negro que non tiña voz,
e onde pousou aquel día da visita
as Comedias bárbaras de Valle Inclán. Tiña tamén unha casiña de
campo onde gardaba dous burriños cos que falaba das cousas da
vida. Endexamais quixo vólver a
Galicia. E díxenlle aquel día do
ano pasado que podía facelo de
incógnito. "Como se fora en burro", comenteille de broma. Riuse. Víase que levaba anos a debullar a idea. Pero fixo ben en non
volver. Era un acto de amor. María Casares non quería perder o
seu país dos soños. •

FRANCISCO

A.

VIDAL

Apomba

Cando Noé, _despois de corenta
días coas súas noites, abriu un
fachínelo da súa arca e sacou
unha man para comprobar se
por fin deixara de chover, entroulle no habitáculo un cheira
a auga putrefacta, a corpos descompostos e a morte que 1 máis
que a limpeza da podremia que
o seu Deus lle preconizara uns
días antes, tivo a impresión de
ficar entre os cadáveres dun
mundo irreparable e irremediablemente morto.
AqLtel Santo Varón, levado

•

1

máis forza e dinamismo'

Que está a ler?
Levou dou ou tre me es t mando notas de diferentes libro . Dos
últimos traballos, poderia ;eseñar
os libros de poesía de Pilar Pallarés, Livro das devoracións, e Cesáreo Sánchez, O rostro da terra.
Por suposto, góstame moito o que
deixou escrito Lois Pereiro e, entre a xente nova que está aparecendo, hai cousas boas, como se
estiveran configurando un traballo futuro moi interesante.

Hai tres autores que me impresionaron profundarnentes nos últimos dous anos: Raymond Carver, Paul Auster e Charles Bukowski. Ainda que non estea traducida a sua obra ao galego, son
· moi accesíbeis. Son tres figuras
moi interesantes que poden dar
ideas chave ao leitor de hoxe. As
suas formulacións son moi actuais e non adormecen, estimulan, como se pode comprobar na
influéncia que ~eñen nomeadamente nos escrit re da Galiza.
A tremenda nudez coa que relata
Carver, a metáfora d mundo
que é a obra de Au ter e a radicalidade de Bukow ki on máis
que recomendábeis.

As aves en xeral anuncian fartura, porque alí onde hai paxaros
hai gran e onde hai gran non
falta o pan; pero é que a pomba,
na maioría das veces, convértese
ademais nunha mensa'Xeira
agoiradora do porvir e nunha
invocación á abundancia.

N

'No panorama artístico

hai que apostar por

Que recomenda ler?

Xusto antes do amencer, nese
intre no que o ceo, sen deixar
de todo as tebras comeza a
acoller a claridade dun sol aínda feble, agachado tras o horizonte, e se vai tinxindo dunha
cor violácea que a cada intre
clarexa máis e máis; xusto can:
do estas primeiras · luces anun- '
cían o albor, a chegada dun
novo día, tai;nén aparecen revoando sobre veigas e prados,
as, madrugadoras pombas que
buscan, oute.a ndo, un lugar no
que almorzar. ·

e1as, os homes da antigüidade . non só vi ron ás
anunciadoras do amencer,
da chegada da fuz e o. fin das
tebras, senón tamén un anun.cío da esperanza e do optimismo, e así foron 'introducidas
na mitoloxía, como presaxiadoras dunha nova e ventureira
xeira.

Xabier Seoane

Falar da arte galega nos 80 era un
descobrimen to?

polo olfato, dubidou de se endonados de toda esperanza, cancontraría naquel ermo un lugar
do non sabían que facer despois
no que atracar coa súa carga
da marcha do .seu mestre, para
zoolóxica, e despois de variOs
animales e dicirlles que eles
intentos, soltou unha pomba, e ' . eran os novos dones da palabra,
esta, cando rematou de inspecque con eles renacería esa nova
cionar o ambiente, volveu cun
vida que precidara Xesús.
ramiño de esperanza no pico,
cun ramiño de oliveira, pára
pomba, que sempre se poudicir, con aquel símbolo de paz
sa sobre campos de fartura,
· que, despois de masacrar a tode gran esparex.ido e de
dos, aquel Deus cabreado e dicgromos a punto de saír, ben obtador, facía á paz cos que queservada polas xentes que mái.s
daban e o mundo florecería de
intensamente viven a carón da
novo, que sobre aqueles camnatureza, foise asociando desde
pos de morte e destrucción volantigo coas mensaxeiras ·do ben,
v~ría a renacer a vida.
como aquelas dúas pombas que
na ántiga Grecia voaron e cada
pomba protagonizou aquí a
unha foi a pousarse nunha árbotraída dunha mensaxe de
re, que se s:onverteron nos priesperanza, de nova luz, de
meiros oráculos de Zeus, e nos
novo calor tras a noite fría e erque as sacerdotisas escoitaban o
rna, tal e como cando, investida
seu arralar e por el podían prena figura de Espírito Santo, foi
dicir o futuro.
visitar aos apóstolos, no intre
no que se sentían orfos e abanT amén neste hórreo está unha

A

A

pomba, chamando polo gran e
anunciando a prosperidade da
casa, pois non é de estrañar
que, con estes prolegómenos,
. fose, tamén ela, a escollida dos
nosos paisanos para presidir,
sobre un pináculo, este celeiro
de Arteixo.

e

orno mensaxeira de causas boas, e quizabes derivada da asociación que
en Roma lle daban como símbolo· da alma, tamén entre nós,
ela é a mensaxeira da felicidade no Máis Alá; tal cando,
n"6 r::i. hai m.o itos días, tras a
morte dunha persoa apreciada,
alguén que a asistira na súa
agonía, durante o velorio falaba para a veciñanza:

-E cando colleu o derradeiro
alento, saíu do seu cuarto unha pombiña branc.a voando cara ao ceo.+

Nos últimos quince ou vinte ano
o esforzo por resgatar o que a história quería borrar fo¡ abraiante.
Non só polo factor do exílio senon polo que se descobriu do exílio interior. E ainda poden darse
sorpresas, pola recuperación de
xente dispersa e descoñecida. Actualmente, o panorama artístico
está mellar a todos os niveis ainda que hai que apostar por maior
intensidade, forza e dinamismo.
Hai que felicitar iniciativas como
o CGAC, que poden estabelecer
vín.culos internacionais, descartando os tópicos e, á vez, sen deixar de atender ao noso. Os mellores momentos da arte galega foron nos que se mesturou o próprio co universal..

Escritor e ensaista (A Coruña 1954).
Obras máis importantes: A caluga do paxaro ,
Anísicl e <>Utras sombras , Presencias, O canw da
T erra e os ensaios Jdencidade e convulsión. Palavra e imaxe da nova arte galega e Reto ou rendición.
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Una comedia ligera (Seix

con La ciudad de los prodigios .
Os revolucionários anarquistas,
a burguesía que construiu o ensanche modernista, os aco!nodados dos anos cincuenta, en
tres obras independentes e cheas de interese. +

Barral) é a última novela de
Eduardo Mend oza, ambientada
na posguerra. Ultima etapa
dunha triloxia sobre Barcelona
que comezara con La verdad sobre el caso Savolta e continuara
• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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Cangas

Carteleira,

• EXPOSICIÓNS

~ O CORVO. Segunda entréga da . Cine negro, cort bos interpretes. Supera de
.
história de cóínic dun vengador que
longo a oÓttos filmes tuáis pretenciosos.
volta da morte. Entretida grácias-aos_efeitos especiais, á música e ao mao: lggy Pop.
~ O DERRADEIRO HOME.
,
Duas .bandas de traficantes de alcol enfréntanse na nada acolledora cida~ A CAMIONETA. Dous. amigos
en paró deciden vender hamburde fronteiriza de Jericó. · Un aproveitado
pistofeiro (Brm:e Willis) pásalle informaguesas nunha furgoneta. Steven Frears
queda por baixo do seu anterior Café lr- ·ción aos do~s contendentes a fii'l de oblarulés, pero por riba da majoria d9s proter o .'seu diñeiro . A idea non era má,
pero o guionista abusa dos tópicos, endutos de Hollywood.
tanto que Willis demostra ·que é menos
~ AMERICAN BUFFALO. Filexpres.ivo.qu,e o cano da sua pistola.
me de perdedores ou o anti soño
americano. Mamet ensaia unha liña
fEJr. SANGUE E VIÑO. JackNichol(teatral) parecida á sua anteriór Glenson e Michel Caine interpretan a
garry e Glen Ross, pero neste caso a
dous ladróns de xoias de Florida. Caine
abundáncia de texto non está xustificademostra, coma sempre o grande ~ctor que
da polo contido.
é, ainda que non chega para salvar esta
história, sen pretensións.
~ OS MEUS DOBLES, A MlÑA
MULLER E MÁlS EU. Un capa- . ~ -BEATlFUL GIRLS. Guia para .
taz da construción con moito traballo
parellas con·dúoidas sobre o matriaceita a suxe réncia dun cientifico para
mónio. Crítica dos var-ons que só pensan
nas wp-model e loubanza das mulleres
construir outro suxeito idéntico a el. O
normais, con excepción das 'adúlteras.
guionista non sabe conducir a história
que decae despois dun cuarto de hora
prometedor.
·· ~- TA.~- · Cadro sobre o advenimento ao fascismo na clase ínédia
~ O FUNERAL. Unha família ita- . española., bemfisiach forzada·. Centrada
en M:i.drid. t .
·
liana nos Estados Unido~ _ da cris)!.

ANDARES

Cangas tamén participa do

Ouwno fowgráfico de Ourense con duas mostras. A
pegada do tempo de Coté
Hospicio, e Nenos saharauis de Xosé Garrido,

Alicia Martín Villanueva,
de quen vemo$ Pereza.
Maria Gómez, Manuel
Vilariño e Manuel
Casimiro confonnan a
exposición da Marimón
de OURENSE

Unha película de pel 11

O Barco
• EXPOSICIÓNS
Nos ANOS TRlNTA

As fotos de Manuel Blanco Pascual, que desenvolveu unha grande actividade no Barco e Rubiá na
década dos trinta. Pesie
ter desaparecido ao comezo da Guerra Civil, deixou unha abondosa mostra de retratos, paisaxes,
grupos e viaxes. Aberra
na Casa da Cultura até o
30 de Novembro e pódense ver as fotos no formato
orixinal.

Ü BAILE E
O TRAXE TRADICIONAL

Outra mo tra do Outono
cav Ita artellada polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá e
o co nxunc o Cantigas e
Frores. Abre na Aula de
ultur Caixagalicia, até
fil!ais d m .

fotográfico .

foto-reportaxe sobre as
primeiras xeracións saha rau is nascidas no
exílio. Na Casa da Cultura, até o 30 de Novembro.

Chantada
• EXPOSICIÓNS
EN DEFENSA DA
NATUREZA E A VACA

O certaJne A Arte en Defensa da Natureza que promove
o grupo Xevale Ecoloxia, recolleu na VIII edición, adicada á vaca, máis de 200 traball915 fotográficos, de debuxo ou narrativa, que agoran
expoñen na Casa da Xuvenrude. A vaca pastando a carón dos restos do petroleiro
Egean Sea, ou levada da man
dunha nena saharaui en
Chantada, pasando por ou- ·
tras traballos chegados de
nenos e nenas de centros escolares e fotógrafos profisionais de todo o país. Até o 30
de Novembro.

A Coruña
•CINEMA
CASA DE LAVA

O CGAJ continua o ciclo
adicado ao produtor portugués Paulo Branco; con
Casa de Lava (PortugalFranza-Alemaña 1994 .
90'). Pásana o Venres 29 ás
20,15 h, e Sábado 30 ás
18,30 h . na sá do CGAI,
cunha entrada de 200 pta.,
100 pta. con Carné Xove.

• EXPOSICIÓNS
B.IBUOGRAFIA TEATRAL

• EXPOSICIÓNS

A biblioteca do Forum
abre durante o mes de Novembro unha mostra bibliogr.áfica sobre o teatro.

J. GONZALEZ ASENJO

ÜUTOF PRINT

Burela

Expón pintura na sa la de .
arte do concello do 2 ao 15
de Decembro.

Un percorrido polo gravado
británico desde 1946 a 1976.
Pódese visitar até o 6 de Xaneiro na Fundación Barrié.

•MÚSICA
AMARIÑA

lsta banda de música áctua
no Festival de Música de
Santa Cecília, do Sábado
30 ás 6 do serán no Auditório Municipal.

TONO CARBAJO E
}ESUS OTERO

Os dous gafi.adores das bolsas de criación artística no
estranxeiro de Unión Fenosa, expoñen até finais de
Decembro no Museu de
Arre Contemporánea.

•TEATRO

C.X.LÓPEZ-PAZOS

O grupo folk cántabro actua o Domingo 30 no Clavicémbalo.

DE PlCASSO A BARCELO

COMO EN IRLANDA

T amén titulada "A arte- es- . galega: de Voces Ceibes ao
Bravu, da man de Xurxo
pañola contemporánea a
Souto, Jaureguizar e Suso
través da obra gráfica". Abre
Vaamonde, este último ade,
no Centro Cultural municimais dá un concerto o mespal até o 1 de Decembro.
mo dia no Clav.icémbalo.

O conxunto Checo, actua
o Martes 3 no Círculo das
Artes.

•TEATRO
THEATRO
DELL BURATIO

A VI mostra de teati:o infantil do torn;;ello, oferece a
actuación da compañia
Thetro dell buratto de Milano. O dia 28 de Novembro
ás 7 do serán no auditório
municipal, poñen en cena
· unha peza dirixida a público
de 7 a 9 anos. Para público
de 9 a 11 anos, o dia 3 de
Decembro, á mesma hora e
lugar: Entradas a 100 pta.

•TEATRO
A CULPA
FOI DE MOZART

• EXPOSICIÓNS

Monforte

LAxEIRO PINTOR -

• EX~SIClc)NS

O Círculo das A.rtes expón

Ü VOTO FEMININO

•XORNADAS

20 ANOS

DE
ALEXANDRE BoVEDA

Títeres cos Monicreques de
Kukas, o Xoves 28 no Jofr_e.

obra do· xenial pintor. No
mesmo local , até o 2 de
Decembro, pódese visitar a
mostra de · esculturas en ·
madeir-a_de Garmendia.

Ll:lg_o_ _ __

Recolle unha importante
colección de fotografías, a
mostra pertence ao Outono
fotográfico, sobre máis dun
século de loitas de miles de
mulleres para acadar, por
parte d9s poderes públicós,
o recoñecimento da igualdade. Vai artellada en tres
secciÓns., O voto en espaíja

A Asocación Alexandre
.Bóveda está a c,elebrar os
20 anos da ¿ua fundación,
• ENCONTROS
e faille homenaxe a quen
•MÚSICA
lle debe o nome no 60 aniXORNADAS DE
.;
versário do seu pasamento.
NACIONALISMO
RASTREROS
Dentro dos actos programados Xosé Loi.s Bóveda
lste Xoves 28 no salón da
Actuan no 2 de ·Copas, o
a través dos debates parlafalará o Martes 3, sobre asFaculdad~ de Maxistério,
Xoves 28 ás 11 da noite.
- · mentares, O caracter píoneipectos humanos do pai.
pódese escoitar a Luís Felipe
ro do sufraxismo americano,
Para o Mércores 4, FranVázquez (Cónsul de Cuba ·LATIN8,NAVALON
eA loita suffaxista en Inglacisco Salinas ha tratar a sien Galiza) dentrq das XomaQUARTET
' · cerra. A organización é do
tuación do asociacionismo
.das de-Naciontilismo que aneInstituto da Muller do Mia finais do século XX. O
Máis jazz no Clavicémbalo,
llan por terceiro ano os CM
nistério de Asuntos Sociais
dia 12 apresentai:,~se o li- . de Lugo. As Xomadas remao Xoves 28T
e abre na Casa da Cultura,
bro de -Xerardo Al'varez
até o 30 de Novembro:
Gallego Vida, p_aixón 1t
morte de Aleiañdre BóVe- ·
ANTONIO PALACIOS
da; e o 13 História medieval
de Galiza, coa presenza de
' unha mGs tra sobr~ a ;obr<;l
Camilo N ogueira e Fran..do grande arquitecto galecisco Rodríguez ..
ga, na Casa da Cultura.

Cospeito

•TEATRO

• FEIRA

Ü REI NU

COCHO DE .CEBA

Ollomol Tranvia apresenta
unha peza en continuidade .
coa Commedia que tai1to
éxito lle deu na pasada' tero- pada. Commedia del!' Arte
desta vez unha poco rn.áis
cruel, o Xoves 28 ás 8 da
noite na C asa da Cultura.
Entrada a 250 pta.

A Feira do Cocho ·de Ceba,
de grande éxito, va in a
VIII edición e cae o Sábado 30 no recinto da Feira'
do Monte.

•MÚSICA

Ferrol

SINFONICA DE ÜALICIA

• EXPOSICIÓNS

Ourense

O Xoves 12 ás 8,30 no Paw de C ongre-sos. Dirixe
Uriel Segal con Jaime Martin na frauta. No programa
aparecen _Mendelssohn,
Rodrigo e Sibelius. Entra<las de 800 a 3.000 pta.

FEITURA'96

•CINEMA

O Ateneo Ferrolán expón
até o 12 de Decembro, a escolma sobre as obras apresentadas ao seu certame de
artes plásticas Feitura'96.

A CARNAZA

MOURENZA

O ctclo de teatro do auditório m~micipal, comprend€ para o Venres 21 ás 9 da
noite, un éxito do Outono:
Mourenza de Armando Cotarelo Valledor,, interpretada por Librescena. Entrada
de balde.

, O cuarteto
Janacek.
están o
Martes 3 en
SANTIAGO e
,WGO

CUARTETO }ANACEK

tan o Martes 3 de Decembro
cunha mesa sobrre A música

•TEATRO

Os últimos pases da t~mpa
da desta montaxe do Centro Dramático Galega sobre
textos galegas e irlandeses,
do 4 ao 8 de Decembro ás
8,30 da noite no Teatro
Rosalia Castro.

LA HUMERA

En VIGO o
grupo ,
~tnográfico

A Súxaina
·organiza
para o
Sábado 30
no Centra
Cultural
Caixavigoo
- tradicional
homenaxe
ao gaiteiro

-

L' Appat (Franza 1995. C or.
115'). O Cine clube Padre
Feixoo oferece o filme de
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Bertrand Tavernier, Urso
de ouro do Festival de. Berlin en 1995, o Xoves 28 de
J\!ovembro ás 20,30 e ás 23
h., na Casa da Xuventude.

Convocatórias
XESTION LOCAL DA
SOLIDARIEDADf: INTERNACIONAL

<X>

N

MA1-INA

O Instituto Galega de Analise e Documentación Internacional, celebra o
30 de Novembro na Residéncia do
Tempo Libre de Nigrán (Pontevedra),
o encontro Xestión local da solidariedade internacional, con ponentes .da
ONU, a Federación Galega de Muni:
cípios e Pr-ovíncias, Médicos Sen
Fronteiras e lntermón, entre outras or~anizacións. Para maior información
chamar ao Concello de Nigrán, e perguntar por Xulio Rios: (986) 38 30 OO.

Un filme inédito na Galiza
(Malina. Alemaña 1991.
Cor 125'), dirixido por
Wermer Schoeter, premiado no Festival de Cannes.
Na Casa da Xuventude, o
Xoves 5 'de Decembro ás
20,30 e ás 23 h.

• EXPOSICIÓNS
DIALOGOS COA VIDA

XOHANA TORRES

A Fundación la Caixa arte11 ou a mostra que recolle
parte da obra de Robert
Doisneau. No Museu Municipal até o 11 de Decembro .

O Concello de Santiago convoca o

UNHA PELJCULA
NA PEL lI

MARIA TOMÉ

Expón pinturas recentes na
galeria Sargadelos, até finais de mes.

cubano
Norge
Batista esta
o Xoves 28
,

en

SANTIAGO

O Martes 3 de Decembr~
ás 11 da mañá no Auditório de Galiza, o Cuarteto
Janácek oferece un concerto didáctico sobre un programa de Haydn e Dvorak.
Maior información no
(981) 57 10 26/57 38 55.

• EXPOSICIÓNS

Expón pinturas no Centro
Cultural municipal, até o
13 de Decembro.

• .MÚSICA
CLAVINOVA

José Carlos Rodríguez toca
a clavinoca, o Venres 29 ás
8,30 da noite no Centro
Culturál municipal.

• EXPOSICIÓNS

Santiago

GRAVADOS DE GOYA

• CONFERÉNCl~S

O Teatro Principal expón
até o 15 de Decembro a série de 80 gravados Os desastres da guerra de Goya
pertencentes á primeira tirada (1863) .

UN POVO
CON HISTORIA PROPRIA

A Agrupación Cultural O
Galo continua coas conferéncias que tentan afondar na história do país a
través da figura de Pardo
de Cela. Para o vindeiro
Xoves 28, Camilo Nogueira enceta o colóquio
baixo o título Galiza, un
país rebelde e conquistado. Todas as xornadas comezan ás 8 da noite na galeria Sargad.elos.

O ES,UDQ DA GAL.IZA DE. SE~ADQ PQR CASTELAQ

EN INsliNIA QU g.;mAVEíRQ
Chaveiro:

Prezo 500 pta + 160 ptade gastos de envio

a

ÜÉ, OÉ, OÉ E AH, AH, AH

Porriño

CIDADAN
Bos RoBERTS

lnsígnia:
Prezó 200 pta
Pagamento a m-eio de selos de
correos -ou ingreso na canta
de Caixa Galicia
2091 0501
683d40001024
Solicita a cantidad~
que desexes oo
Apdo . 1371, 36200 de Vigo.

O Eixo Atlántico convoca o seu 1 prémio de narrativa galaico portuguesa,
dotado con 1.500.000 pta . O. prémio
ac;epta traballos inéditos e orixinais,
en galego ou portugués (que respeten
a nonnativa oficial), e cheguen mecanografados dobte espazó (8 cópias),
antes do 31 de Xaneiro de 1997, aos
locais da Asociación Galega de Editores: Doutor Cadaval, 33-3ºC. 36202
Vigo. A apresent~ción ten que ser baixo plica e lema. A obra premiada publicarase en galego e portugués.

CONCERTO DJDACTICO

VICTOR TEIXEIRO

Versatilidade e control da
técniea con referéncias que
van desde Plcasso a Bacon
e incursións nun pop-art surrealista. Na sala Teucro da
Delegación até o 4 de Decembro.

E1xo ATLANTICO DE NARRATIVA

•TEATRO

•CINEMA

XAIME"QUESSADA

O Concello de Vigo convoca o XI concurso de para o cartaz do Entroido. Admiten orixinais en papel de 44x64 crh.
sobre un soporte ríxido e desmontá'bel,
realizados con liberdade técnica. Os traballos han incluir o anagrama do concello e o texto "Entroido 97. Vigo. Do 8
ao 12 de febreiro". Para concorrer hai
que apresentalos antes do 8 de Xaneiro,

•TEATRO
INCONGRUENCIAS

Os d!as 28, 29 e 30 ás 22 h.
•CINEMA

Pontevedra

O Mércores 4 de Decembro
ás 20 e ás 22,15 h. na sá de
Caja Madrid. O Cine clube
Pontevedra artella o pase do
filme de Tim Robbins
(USA 1992) Cidadán Bob
Roberts, coméaia dramática sobre a campaña eleitoral nos Estados Unidos.

CARTACES DE ENTROIDO

baixo lema e plica, no Departamento de
Cultura. J;Témio único de 300.000 pta. e
-tres accesits de 25.000 pta.

Os alunos de forestais artellan dous pases teatrais no
salón da escola. Oé, oé, oé
unha sátira futboleira do
Teatro do Aqui, pódese ver
o Xoves 28 ás 5 do serán.
Ao dia seguinte, Venres
29, ás 7 do serán, a compañia de titiriteiros de Redondela Tanxarina, interpreta Ah, ah, ah, estamos
monstros de ri¿a.

Catro autores Alícia Martín, Maria Gómez, Manuel
Vilariño e Manuel Casimiro, expoñen a suas séries
fotográficas na sá Marisa
Marimón. Abre até o 15 de
Decembro, de 12 a 14 e de
18 a 21 h.

O cantautor

prémio Xohana Torres de estudos de
investigación sobre mulleres destacadas da Galiza. Acollen traballos mecanografados a dobre espazo, até o 3 J de
Decembro; no rexisto xeral do Concello. O prémio é de 300.000 pta. Maior
información no (981) 54 23 OO.

to e a pizarra. Até o 8 de
Decembro na galeria Trinta.

CiNEUROPA -

MEoARoo Rosso .
O Venres 29 pasan no Teatro Principal: Pillow boO CGAC apresenta a prioks de Peter Greenaway,
meira mostra no Estad'o das
ás 4; Prospero's Book do
esculturas de Eduardo Rosmesmo director , ás 6,30;
so, considerado xunto a
Idéntificación de Philip
Rodin pai da escultura
Dabis, ás 8,30; A mirada
contemporánea. Con máis
de lJlises de Theo Angede trinta pezas que arnosan
lopoulos, ás 10,30; e Sen
o seu estilo ademais dos
compaixón de Francisco ].
seus procedimentos criatiLombardi, á 1 da mañá. O
vos polo que expoñen _váSábado 30, remate do cirias versións 9as mesma peclo, comeza con O fillo da
za. De Martes a Sábado de
fúria de John Cronwell, ás
11 a 20 h, e Domingos e
4, segue con Pillow books
festivos de 11a14 h. ás 6, e con Maratón ás 8:
O home que non puido
CAMPUS STELLAE
reinar de John Huston,
Ultimato á terra de Ro- - Amülf Rainer expón a sua
bert Wise, Tésis de Alemontaxe Campo de estrelas
jandro Amenábar, Mapa
no primeiro andar do
do senti4o humano de
CGAC. Até o 8 de DeVincent Ward, Cabalas
cembro de Martes a Sábaselvaxes de Marcelo Pido de 11 a 20 h, e Dominñeyro e A estratéxia do . go~ e f\:!stivos de 11 a 14 h.
caracol de Sergio Cabrera.
A entrada a 400 pta
·TRES DEBUXOS

na NASA. A compañia sevillana La Pupa, cunha peza
que fala da sedución nas situacióos máis absurdas e familiares ao mesmo tempo.
Entradas a LOCO, 600 e 300
pta. Información e res~rvas
no (981) 57 39 98.
ÜS DIAS FELICES

A compañia madrileña El
canto de la cabra interpreta
Os dias felices de Samuel
Beckett, os dias 29 e 30 ás
10 da noite na sala Galán.
A ESTRATÉXlA
DONARCO

Elsinor Teatro da Corufia
interpreta o texto de Manuel Lourenzo, A estratéxia
do narco. Os dias 12, 13 e
14 ás 10 da noite na Galán.
A NOITE DAS TRIBADES

Martes 3 e Mércores 4 ás
10 da noite no Teatro
Principal, da man de Teatro do Atlántico.

• EXPOSICIÓNS

Obra de Perejaume até o
8 de Decembro no
)OSÉ M. FENOtLERA
CGAC. De Martes a Sá. bado de 11 a 20 h, e DoA Casa da Parra propón un
mingos e festivos de 11 a
percorrido polas obras do
14 h.
pintor José María Fenollera
(1851-1918), que.naceu en
GALICIA. NAS ORIXES
Valéncia pero residiu en
DUNHA CULTURA
Santiago.
Mostra etnográfica aberta
AMÉRICA PREHISPANA
no Museu do Povo Galega
até finais de ano.
Unha !:!Scolma sobre 3.000
anos de várias culturas
•MÚSICA
americanas. A América
pre-hispana abre no AudiNORGE BATISTA
tório de Gali.za, Museu do
O Xoves 28 en dous pases,
Povo Galego e lgrexa. de
ás 22,30 e ás 23,45 h. no]oSan Domingos de Bonaval,
am Airas. Entrada gratuíta.
de Martes a Domingo de
12 a 20 h, até o 28 de Febreiro. Lutis pecha,
REAL FILHARMONIA
DE GALJCIA
RUEDO IBÉRICO·
Xoves 28 ás 9 da noite~ · no
Ediciós do Casu:o e _a galeAuditório de Galizá, bairía Sargadelos expoñeh un- ·xo"'.:a dirección de. Maxim.i' ha ~ostra fotográfica e bi;
no Zu:tnalave, para~'inter- _
b1iográfica sobre. a Edito- ·pretar obra de hlla. Taríal Ruede .Ibérico ~ para • - mé~ ·a~t~a o Mércores""4 .ás
-relembrar ao se.u fundador
9··da n-Qite, dirixida, por José Martínez aos l O anos
Edmon Colorner cun prodo seu pasamento.
gr_ama ~e · H':ydn, Bqrtók' e ,
von-Webér.
- ,''
-A CAIDA DA FOLLA ~
]0É McBRIDE
O escultor Manolo Paz ca- . tro pezas de grande formato
Jazz, o Sábado 30 n'a Aula
onde experimenta co grani- .de Cultura de Caixagalicia.
0

QtJ~1ñ

Tui

J

• E~POSICIÓNS
XABIER POUSA E
)UAN ÜLIVEIRA

Escultura e pintura na galeria Trisquel e Medúlio (Paseo da Corredoira, 13). De
Luns a Venres de 18,30 a
21,30 h. Sábados de 10,30
a 13,30 e de 17 a 21,30 H.
Domingos de 11,30 a 14 h .

Vig_o_ _ __
•CINEMA
ü ·sECRETO
DA lLLA DAS FOCAS

O Mércores 4_ás 20,30 h. no
cine SalesiaQos, o Cine clube
Lumiere_pasa O s!'.cre.to da
111~ das focas (The .Jecrer 0f
.Roan Tnish, USA 1995) de
John Sayles. A eñttada val
4:00 pta. e o bono mensa]
1.200. MaiQr información
no (986) 21 b9 10.

• EXPOSICIÓNS
LEOPOLDO NovoA

Vinte obrns recentes na ga-

. CONCURSOS SOBRE A SIDA

O Imán, grupo de autoapoio de seropositivos e enfermos de SIDA de Vigo, convoca o V concurso literário e
o lII de poesía sobre a SIDA. Están
abertos a todos as persoas que envíen
os- seus textos, de entre 3 e 6 fól ios,
entre 2 e 6 para os poemas, a dobre
espazo e por unha cara, antes do 8 de
Xaneiro de 1997. O orixinais han
chegar baixo seudónimo e cunha plica cos dados persoais a: O Imán .
Apartado de Correos 8.301. 36080
Vigo. Hai tres prémios e un accesit
por categoria que van das 50.000 ás
10.000 pta. Maíor información na
UAD Cedro: Pintor Colmeiro, 9. Vigo. Teléfono. (986) 48 27 50. t

leria Abel Lepina, até o 14
de Decembro. De Lun a
Sábado de 11,30 a 13,30 e
de 19,30 a 21,30 h.

VII

FOTOBIENAL

Até o 8 de Decembro, na
Casa das Artes de Vigo,
póde e visitar a éptima
edición da Fotobienal. A
trad ic ion a is Vigovisións
recollen e te ano o craballo sobre a cidade de Luí
González Palma, Karen
Knorr, Pedro Meyer, Paloma Navares, Joachim
Schimd, Ruch Thorne e
Manuel Vilariño . En Sen
fonteiras vários autores rachan co vello concepto bidimensional, trátase das
fotos tridimensionais de
María Elena Álvarez,
Magnus Barchas, Daniel
Canogar, Barbara Claus,
Alfredo Jaar, Anª Teresa
Ortega, Pedro Meyer, Pa-

Edmon
Colomer éo
encargado

de dirixir á
Filharmonia
o Mércores
4en

SANTIAGO

Pu blicacións
GALICIEN MAGAZIN

Ven desairo segundo Galicien Magazin
da Sociedade Galego-Alemana, publicada polo Centro de Documentación de
Galicia na Universidade de Tréveris, e
dirixida polo catedrátic Dieter Kremer.
"Publicando artigos en galego e en alemán a revista quere ser foro dun intercámbio produtivo xuntando a t o o
interesados nunha empresa comun. Repr senta, asemade, a única publica ción periódica
referida exclusivamente á temática galega
dentro do ámbito da língua alemana". As 34 páxinas adican boa
parte a interculturalidade, con artigas sobre a acollida da literatura galega en Portugal e viceversa (Ute Hafner), "Visións de Portugal e España na Poesia galega" (Maria
Xesus Lama), ou unha bibliografia comentada de textos galegos traducidos
ao alemán (Franck Meyer), que é a prime ira <leste tipo. Outros artigos: A
anormal normalidade da literatura galega
de Fran Alonso, Lois Pereiro de Franck
Meyer, e comentário da exposición en
Tréveris de Anna Turbau, fotos de
Compostela, da man de Marga Romero,
por citar alguns. Ainda no Magazin as
versión$ alemanas dalguns poemas de
Ferrin, Lorenzo Varela e Rosalia Castro, e as reseñas en .alemán sobre Deus
sentado nun sillón azul de Carlos Casares, A. nasa fala, editado polo Arquivo
Sonoro (Gonsello da Cultura Galega),
e outra en galego sobre Silencio de Fran
Alonso. Para ·máis información : Redaktion "Galicien Magazin". Galicien-Zenrr.um. Universítat Trier. D-542.95 Trier.
Teléfono: {07-49.:65,1) 20l 33 49 . e fax
(07-49-651) 201 39 25. E aindá correo
electrónico: galic ia@u1~i-trier.de. t

............................................................................ .
ANOSATERRA
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Anúncios de balde
• Oferécense cantantes, feminino
e masculino, máls armónica para
grupo de blues, jazz, folk e outros.
Absterse pachanga. Teléfono (986)
31 03 78 e 908-98 44 59. Maria e Nu -.
cho. Millor en horas de comida.
• Electricidade e mantemento xeral. Prezos económicos e seriedade. Xerardo 907 - 72 80 23 Vigo.
• Se queres receber de balde o
boletim "Lengües Vives " sobre a
actualidade lingüística do Sul-oeste
europeio , escreve ao apartado 5224
- 08080 Barcelona . Países Cata láns .

Encrucillada
• 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 Anima-

ción, busca debuxantes interesados ·en aprender, praticar e traballar en debuxos animados. Contacto: Escola de lmaxe e Son . Someso,
6 . 15008 A Coruña . Pablo At ienza
909-87 26 20 , de 10 a 12 da noite.
• Mércase baixo ou batería a bon
prezo. Chamar ás 3, e perguntar por
Andrés : (986) 29 41 83.

• Galiza· Nova en Madrid . A organización xuvenil do BNG está na capital do Estado. As persoas que
queirades contactar co nnosco, escrebede a este enderezo : Verja 58 12 28026 Madrid .

• O Movimento Defesa da Língua
(MOL) envía o seu boletim Língua
Nacional Nº 3 a quem o desejar. lnclui material para se autofinanciar: livros , camisolas, bandeiras, autocolantes , etc. Encomendas no apartado
570 de Ferro!. Envio gratufto .

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

• Véndese dormitório completo seminovo en bon estado : cama , duas
mesiñas , espello, cómoda, silla e armáriQ de 6 portas . Razón no telf.
(986) 47 31 08.

• Extraviadas duas gaitas o Mér·
cores 16 de Outubro en Vigo , (unha
delas facilmente recoñecíbel por ter
unha cabeza de cabuxa tallada en
buxo eco 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.
·
• Medulio, Distribuidora alternativa da Marinha lucense. Se tendes
material para distribuir, escrébenos e
talamos. Para pedidos mandade un
selo de 19 pta. Medulio, Apdo . 19,
27740 Mondonhedo.
• Vendo 90 accións de A Nosa Terra. a 4.000 pta cada unha por precisar urxentemente o diñeiro.Teléfono
(986) 26 40 57 .

Wojdech
PrCl%ITlowski
é un dos
que e5te ano
mostran o
seu tTaballo
na

Fotobienal
de VIGO

• Danse 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.

• Estudante de fotografia busca
información para realizar o proxecto de fin de carreira: o tema escollido é a fotografia 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.
• Mi/homes grupo gai da Corunha

está a vossa disposigom para
qualquer informac;om ou suges-

00 58

• Kañacore. Programa de música
combativa en Cuac! (FM 1'03.4),
Venres noite , 8 a 9. Envianos o teu
material (non só musical ) para difundilo ao máximo . Apartado 4669.
15080 A Coruña . Resposta segura .
• " Portugueses de merda! Estas
duras palavras eram dirigidas por algum membro do público contra os
integrantes do MOL (Movimento Defesa da Língua)" lnteira-te do acontecido no encerramento do congresso do ILG pala Gralha. Distribue-se
já o número 13. É gratu ito. 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. BU P , FP,
COU , ESO . Teléfonos (986 ) 20 11
70120 23 51 .

• 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. t

Vilagarcia
•TEATRO

A

Vilalba
• EXPOSICIÓNS
M ORADORES
DE ÜALIZA

O Museu de Prehistória e
Arqueoloxia de Vilalba,
oferece até o 20 de Decembro, unha mostra ad icada á
preséncia do home na Galiza desde hai dous millóns
e meio de anos.

A galeria .argadelos acolle
a obra de te pintor do 29
de te mes até o 18 de Decembro
COLECCION LAXE!RO

•MÚSICA
SINFONICA. DE ÜALIZA

A do libro
do '2 ao 5 de
Decembro
en VIGO

O Venres 29 ás 20,30 n o
centro C ultural Caixavigo.
D iri xe Víctor Pablo, e actuan os solistas Rosa Torres-Pardo (piano), Isabel
Monar (soprano) , Francesc
Qarrigosa (te n o r) e Luís
Alvarez (barítono) . O programa co mprende pezas de
Falla e Balboa.
HOMENAXE
AOGA ITEIRO

O grupo etnográfico de
Coruxo, A Buxaina, artella o conce rto tradicion al
de homenaxe ao ga ite iro, o
Sá bado 30 á 7,30 do serán
no centro Caixav igo.

ESMORGA

Unha cita inevitábel coa
compañia Sarabela T earro e a
novela de E. Blanco Amor,
A esmorga, Xoves 28 e Ven·
res 29 na Casa da Cultura.

•TEATRO

• CONFERÉNCIAS

QUEN MATOU
A MARILAURI?

Por Teatro Avento, o Sábado 30 ás 10,30 da noite, e o
Domingo 1 ás 20,30 n o
centro Caixavigo.

A

REVOLUCION
ESPAÑOLA

Ou As aventuras de Perello de Chora-que•logobebes, do 2 ao 5 de Decem-

A G_N T organ iza unh a
xornadas de ho menaxe á
Revolución españ ola d e
1936. N.o Institu to Politéc;nico de T orrecedeira o
Venres 29 ás 7,30 do ser án, Abel Paz charlará
con outros participantes
na aprese ntación do seu libro Durruti en la Revolu-

bro no centro Caixav-igo.

ción española.

A

DO LIBRO

.

1 ·I

• Oferécese monitora con 8 anos
de experiéncia para clases de baile
galega en Vigo e comarca. Te lf 20

IDRO CORTIZO

O tercciro andar da Casa
das Artes acolle de xeito
permanente, a co lección
legada polo nomeado pintor ao Concello de Vigo .
Os dia de se man a abren
de 11 a 14 e de 17 a 21 h .
Sábadbs. só á mañá, e Domingos á carde.

r L 1- 1

tom no apartado 24, A Corunha
15080. Solicitai-nos o Nº de Outubro
na nossa Ghaiseta que vem de sair
do prelo no que talamos da última
COFLHEE , de Sitges e de homofóbia e inclui a nossa própria banda
desenhada. E já sabes nom dubides
de pór-te em contacto com nós , serás bem-vindo.

loma avares, Wojciech
Prazmowski e Eva Quintas. T amén expoñen o resultado das bolsas da forobienal, ourorgadas aos fotógrafo galegos Xosé Lois
Abalo, Xurxo Estévez,
Xurxo Lobato e Rubén R.
de Torres. Unha sección
adicada ao norteameri·
cano Aziz e Cucher, e
outra a Raniero Fernández (na ala do centro
Caixavigo), fot'ógrafo galego afeccionado cunha intensa actividade nas décatla do cincuenta e sesenta, completan a mostea.

l

XOAN COSTA

Xinzo

Horizontais:
l. O a utor de Merlín e familia 2. Ex.presión abreviada,
co significado de parque zoolóxico. 5. En números romanos, tres 8. Ruta ou camiño 10. Profira un discurso, rece. 11. Medida itineraria equivalente a 5 .5 72 m.
13. Ao revés,cozan sen auga nin aceite 15. Representante diplomático do Papa 17. Corpo celeste 19.
Abrasa 20. Cometen un erro 22. Nese lugar 23. Título dos reis de Persia 25. No plural, espacio de terra
próximo á casa e usado para mallar os c'ereais 27. Ao
revés, carta da barralla 29. Caixa ou ca rteira que serve para gard ar algo 31. Ao revés, adverbio de tempo
33. Muller ou femia que tivo un ou máis fillos. 34.
Sen ningunha falta 37. Pertencentes á voz 38. Encherse un lugar de cousas malas .
· Verticais:
2. Parte da superfic ie 'da esfera comprendida entre
dous planos paralelos 3. Reces 4. O poente 5. Ao revés cincuenta e un, en números romanos 6. Moeda
usada no Xapón 7. Réptil de grande tamaño que v ive
nas zonas cálidas de América 8. Vacía, falta de contido 9. A nai do pai ou da nai 12. Algúns, certos 14.
Continuamente, sen parar. 16. Círculo do medio do
.ollo que ten no medio a pupi~a 18. No plural, pricipio
de algo ou momento en qúe algo comeza . 21. Ao revés, mu ller do fil lo en relación cos pais des te 23. Prefixo que significa enxendrar, producir 24. Cocer sen
usar auga ou aceite 26. Pasan para fóra 28. Ca riño
30. lrmá do pai ou da nai 32. Arxila para escribir no
encerado 35 . A persoa coa que falamos 36 . Batraquio
moi frecuente en pozas, lagoas e regos.
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Fotografías das últimas edicións da Moscra de T eatro
de Ribadávia, vista polos
obxectivos dos fotógrafos
de prensa, Moncho fuentes, Nacho Gómez, Rosa
Veiga e Santi Míguez. N a
Casa da Cultura até o 30
de Novembro.

Porto
•TEATRO

N

O T eatro Nacional de
Sao Joao do Porto oferece
do 6 ao 15 de Decembro
Duas semanas co presidente de Mary Morris,
nunha adaptación de António Feio con mú ica de
Paulo Currado. (07-3512) 208 66 35.t
.
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Unba dúcea de grupos bravus.
SOLUGIONS A ENCRUCILLADA

,,,,.
OHV ·u
S3X
·81 snn ·91- o:nrnv
·tl S fl ·n
VOAV
'6 Vfl'.JVA ' 8 V Vfl9I
'L N3I ·9 fr ·~ 3'.LS::i.O

'YH ·9f Il · ~~ ZIX ·zf
Vll ·of }f01'\"V ·ge; 3:VS
·9c; HVSV 'tC: ON3X

-rno

SOLUCIONS

·t s:rno ·f vi oz ·e;

AO CALDO DE LETRAS

DUAS SEMANAS
CO PRESIDENTE

A

p

' fe;

Sp?:>p.l;)A

·Hvz
-. I ·sf SfVHO ·Lf OtI
-Bl r:::r .. H IV1 'ff XV
·¡f OXO.LS3 · '6Z VS ºLZ
. VHEI ·~e; VX ·fz IV ·c;c;
NV'H'H!I ·oc; VHflSV ·61
OKLSV 'LI ODNflN 'H
VS3:1 'fl V 931 'II
::I'HO ·01 VfA '8 III ·s
OOZ ·e; OHI3DO\:fl'.J ·1
Sp?lUOZ'µOH

ANOSATE

-4'

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡o
.

-;;;
;;;;;;;;;;;;;o

-""'
=.===N

DrRECTOR: Alfonso Eiré López EMPRESA XoKNAUmcA EnmutA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe. 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•. Redacción (986)-,43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01.

~o

=o
~o

• 28 DE NOVEMBRO • 1996 • N2 754 • ANO XIX •

--4'

co .

que debe ser na Galiza onde se
fundan todas as pezas -que se
esculpen -aqui", explica.

A falta- de tradición é a" responespecíficos. Ademais, este non
é un traballo sistemático, cada
sábel de non haber antés fundipeza abriga a un · tratamento dicións ·na Gal iza. Ademais, é un
Os máis dos e·scultores e das
escultoras de Galiza diríxen-_
sector moi afectado palas crises, - ferenciado. Cómpre ter moita
se a Goián, no Baixo Miño,
Prexuíz:os
xa que non hai un mercado es- . capacidade de abstración e bopara fundir en bronce -as
tát:Sel, por iso Cuqui di que apostarlle imaxinación'', di.
"Só sei doutra muller que dirixa: to u -por este campe- "por insuas pezas. Ali está Cuqui Piconsciéncia". En realidade, ela
unha fundición deste tipo, vive
O proceso de fundición
ñei ro, proprietária da única
fund ición de esculturas que en ltália", comenta Cuqui. O xa tiña ·que ver co mundo do arhai no país, trátase de Arte mundo do arte non está exento te,· pero desde o ponto de vista - ó proceso de fundición a cera
perdida implica a realización de
Bronce Fundición. O caso é
de. prexujzos a respeito das - teórico, "pero .estaba aburrida'',
atípico porque en Europa só
explica. Da banda do seu pai, o
dous negativos en cera. Primeimulleres, a discriminación aqui
·outra muller dirixe unha em- tamén é evidente. "Os esculto- pintor e escultor Xoán Pineiro,
ro extraese un molde de silicovenlle a relación coas artes pláspresa que ten moito de méta- res, ao princípio , viñan áqui
na da escultura orixinal. Daí sae
lúrxica e para a que se requi- pensando. que eu era a re1a- ticas e, de feito, a sua fundición
un primeiro positivo que serve
está no mesmo. edificio ·no que
para facer un negativo de cera
re n fundos coñecimentos
cións públicas, pero crian que
técnicos e de maquinária.
a cargo do taller estaria un hóseu pai tiña o taller, en Goián. coas paredes interiores reforzame cunha·funda. Ao topar con- · "Ao morrer meu pai -di-, miña
das en función da resisténcia
A fundició'rl a cera perdida é unmigo amasaban receo, dábannai continuou fundindo algunhas
que teña que aterecer cada parha técnica difícil e arriscada
se situación ridículas. Hoxe
pezas,· pero nisto hai que estar a
te da escultura. Ese negativo é
que se utiliza fLindarñentalmennon e teño plena confianz9 en
plenq rendimento, de modo que
armado cun funil e vários canos
te para a realización de escultumin mesma", indica. A fundime metin completamente".
que distribuirán o bronce fundiras en bronce -tamén en prata
ción a cera perdida é un trabado pola própria escultura, para
e outros materiais- e que ten
impedir que algunha parte quello case metalúrxico que requiHoxe Cuqui ten un nome, pero
un carácter artesanal.
re coñecim~ntos en moitas áreos comezos foron difíceis. "Ao
de sen que lle chegue o metal.
as e Cúqui ·non choca con difinon haber formación, todos os
O resultado métese nun cilindro
Na· Galiza -só hai u.nha fundición
culdades técnicas.
coñecimentos que adquirin foron
cheo de material refractário que
deste tipo. Con anteriorid.ade a
.através da experimentación -exv~i ao forno, oride o material reA capacidade desta fundición
1990 -cando abriu Arte Bronfractário se endurece e a cera
plica. Ao principio estaba moi
ce-, o mundo artístico galega ti- vai desde a pequena escultura. verde e fun aprendendo aos desap·arece pala acción do caña que fundir as suas ·pezas nalde doce centímetros até unha
poucos". Agora Arte Bronce é
lor. Ese é O · segundo negativo,
gunha das dúcias de fundicións
peza de tres metros obra de
unha fundición con tres traballano que se introduce a aleación
que hai en Madrid. Ha·xe, con
Xosé Maria Acuña. "Podemos ' dores qúe aposta pala especialifundida e ainda líquida. PosteCuqui Piñeiro traballan case totraballar en séfie, pero cada pe- . zación do seu persoal. "A dificulriormente, cando enfría, retírase
dos os escultores do _país e tre~ _ za ten que se reproducida inaidade da técnica e a maquinária
o material refractário e sérranse
alemáns e unha francesa. "Adevidualmente, este non é un pro- · empregada abrigan a que cada
o funil e- os canos distribuidores
mais, a Xunta xa ten asumido
ceso mecánico", di.
do bronce.+
persoa teña coñecimentos moi
9* H. VIXANDE
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. B.u enos Aires .................... 11 5.000 ptas.
Amsterdam ....................... 50.500 ptas.
Buenos Aires ....................- l 06.000 ptas.
Bogotá ............................. l 09.900 ptas.
Buenos Aires* .................. 122.000 ptas.
Asunción ••,...................... 123.000 ptas.
*(Con hotel en Amsterdam)
. Montevideo .........•:· ..·i·"•• 120.000 ptas.
Sáo Paulo/Rio ................... 97.500 ptas.
Bologna ............................. 51.000 efas.
Sáo Paulo/Río ................... 97.500 ptas. · Frankfurt ............:............. 51.000_ptas.
Toronto ............................. 86.000 ptas.
Cairo ................................. 77.000 ptas:
New York ......................... 76.000 ptas.
Macau ............................ 125.000 ptas.
·London .............................. 33.000 ptas.
Zurich / Geneve ................ 51.000 ptas.
Santiago de Chile ............ 115.000 ptas.
Johannesburg .............~... 143.000 pfus. .
Paris .................................. 33.000 ptas.
Montreal ..................... ~ •• ;•• 85.000 ptas.
· Í.ima ................................. 115.000 ptas•.
Miami .....,. ........................ 95.000 ptas.
Oslo / Stockolm ................. 70.000 ptas.
México ............................ 115.000 ptas.
Milano / Roma .................. 51.000 ptas.
Nairobi ........................... 117.500 ptas.
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London .............................. 26.000 ptas.
42.700 ptas.
39.500 ptas.
Montreal ........................... 59.000 ptas.
Hamburg .......................... 42.500 ptas.
Dusseldorf .......................... 42.000 ptas.
Edinburgh ......................... 39.500 ptas.
Glasgow ........................... 39.900 ptas;
Norwich ............................ 39.900 ptas.
~lano ..............................
~ublin ...............................

VIAGENS
SAIDA DO PORTO

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

autorizaéióu p~rlame~
taria da integración española na estroctma mi litar da OTAN danos pé a unha
mínima reflexión sobre a figura
do mandato, piar da democracia
representativa. Alén da oportunidade de clamar algúns por
mobilizacións que a ninguén intimidan porque a pólvora está
rriollada, o asunto nos pode ilu trar sobre a grande suplantadón
que está no cerne do sistema.

A

En virtude do mandato unha
persoa (mahdante) encomenda a outra (mandatario) axestión ou administración dun
asunto. Vale así, en t rmos xcr·ai , tanto para o ámb ito pri,·ado coma para o púhli o. E ·te
último é o que ag ra n intere. a per , a·í por ter un rnaior
de envolvemento , urídico e 1mo por e-la Cta encía idéntica, é xu to qu non p rdamo
de vi ta a refer ncia do mandato privado, que n s ha p dcr
iluminar como un facho no
curo. En todo ca o e tá fóra le
dúbida que o d no do negocio
é o mandante tamén no pacio político, xa que -contra o,
que ás veces e di- a oberanía
non reside no Parlamento como non sexa de alugucr ou en
precario, non que o u titularé o pobo. A í o pro laman,
unha copíadas das outras, tódalas Con tirnción
Mandatario, daquela, non é o
que ten poder de eu, enon por
delegación. No eu exercicio d berá aterse ás limitacións e instruccións dadas polo mandante:
donde este fala, ha calar o mandatario. Reconvir n Parlamento a vontade popular xpr ada
directa e inequívocamente en
referendo é tan impropio como
modificar por Orde Mini terial
unha Lei Orgánica.
Se i o fo e po ible -que par (.e
que é-, a relación entre elector
e elixido nada tería que ver co
mandato repre entativo t do
coa tutela, que é a in. ti tu ión
de g bemo do idiota . Aquí i
que se produce a u Litucilín
(suplantación) da v ntad imposible do incapaz. Per daquela, un is tema poi ílico ·usten tado en ral premisa non
merecería chamar democracia representativa e i m:ái
propiamente tutela electiva.•

VOLVER AO REGO

SÓIDA
Buenos Aires ..................... 77.000 ptas.
· Sáo Paulo I Rio •••• ._ .......... 68.000 ptas.
Amsterdan . ....................... 39.500 ptas.
· 'París .:............................... 28.000 ptas.
Genéve .;........................... 'Jl.000 ptas.
.frankfurt :......................... 45.700·ptéis.
· ·Zurich .................. :............ 37~ 800 ptas.
Colonia .....~·.......................' 50.500 ptas.
Stuttghart ........................ ;. 40'.900 ptas.

Mandato ·e
-democracía

P

aco Vázquez afi rma que o
seu partido governará en
minoría e sen pactos. Esquece o elemental: que iso só o
.Pode facer a minoria maioritária, sempre que os outros dous
non se alien. De perder o PP a
. .maioriá absoluta, os conservadores quedarianse ainda, con
toda probabilidade, como a minoría máis representada. Vázquez sábeo ben. Son xogos de
palabras. T amén di que continua impresionado po la entrevi_sta -cos membros· de Greeanpeace q ue o informaron 'dos
males da incineración e ·das
ventaxas da recidaxe. Cortinas retóricas dun líder en tránsi~
to do sustantivo ao adxetivó. ·•

