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Emigrantes na Suíza poderán reclamar
as pensións compleméntárias de vellez

Felipe González canta agora o golpe de Estado
que puido comezar na Coruña en 1984

Os institutos do' Salnés só cumpren coa metade
da lei do galega

Alfredo Suárez Canal:
"Máis que un cámbio
político, o que está en
xogo é a supervivéncia
de Gal iza"
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Emílio Cao: "Trunfan os cantautores españois
porque non os hai galegas"
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lnquietude no PP eapoio dalguns alcaldes populares ás protestas

·Galiza mobilízase, a Xunta calada
1 Folgos xerais na Límia

e nas Pontes
l .Manifestación

dos produtores de leite
1 Manifestación

dos traballadóres
de Endesa
1 Concentracións

dos funcionários
1 Mobilizacións

de traballadores
en cinco cidades
1 Tres dias de

mobilizacións
estudan~s

1 Asembleas e encerros

nos centros de ensino

GUIA DOS MOLUSCOS
DE GALlCIA

GUIA DAS PLANTAS
MEDICINAISDE GALlCIA

Emilio Rolán-Jorge Otero Schmitt

Antonio Rigueiro, Rosa Romero,
F.J. Silva-Pando, Enrique Valdés

Dúas guías verdes, amplamente ilaustradas, realizadas por
especialistas e orie~tadas á divulgación. Libros prácticos e de
coidado deseño. Indúen nurerosos índices que falicitan o seu uso.

A política correcta de Fraga
Fraga sempre puxo como escudo da sua política galega ao Governo
central e máis á UE. O Govemo central converteuse en Governo
amigo e só lle quedan como disculpa as directrices comunitárias pa,
ra xustificar o sistemático ataque aos sectores produtivos e ás clases
máis desfavorecidas. Até de agora foi quen de disfarzar a sua políti,
ca claramente de dereitas dándolle ao hisopo populista con recen,
dos galeguistas. Mais as últimas actuacións das FOP puxeron de
manifesto a sua verdadeira faciana pol_ítica.
Na Franza os.camioneiros bloquearon as estradas durante 12 dias, in te,
rrompindo mesmo unha boa parte do comercio comunitário. Os mi,
neiros do Bierzo tamén cortaron durante qito días a principal artéria
comunicativa coa meseta castellana. A policia non actuou. Na Galiza,
cunhas protestas moito menores, a contundéncia e alevosia d ÜL1ardia Civil e da Policía trae a lembranza de Gaste~z ou Renteria. Non é
algo anécdótico rien feitos isolados. Esta política mostrouse en Povisa
aos poucos dias do cámbio de Delegado do Govemo e continuou en
Pontedeume e Compostela. Fraga non só xustifíca estas actuacións, senón que ünpartiu a rdes directas de que esta é a política correcta.+
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Os gandeiros manifé~tanse en:Santiago eanuncian que paralizarán Galiza
cos tractores odia 15
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nha multitudinária manifestación
de gandeiros, moitos deles eón
tractores , percorria as ruas de
Santiago o pasado dia 4-. Pero
este puido ser só un novo acto.
das protestas do sector leiteiro.
Para o 1S de Xaneiro anunciase
unha tractorada que pode paralizar toda Galiza e a data poderia
mesmo adiantarse se as indústrias comezan a cobrar a super.truca. A Mesa do Leite afirma non
ter nengunha notícia directa da
"rebaixa" manifestada polo Consellei ro de Agricultura ante os
méios de comunicación. Lidia
Sema, do SLG, calificou esta
proposta de "manobra eleitoral".
·Na anterior ma.nifestación convocada pola Mesa para o Sector
Lácteo, Lídia Senra, Secretária
Xeral do Sindicato Labrego,
aseguraba que se non se lle daban solucións ao problema da
supertaxa traerian os tractores.
Transcurridos dous meses e sen
que desde o governo autonómico ou central se lles dese nengunha saida, o dia 4 uns cinco
mil gandeiros acompañados por
200 tractores achegáronse a
Compostela para ratificar as ·

suas reivindicacións.
A manifestación foi inte- ··
rrumpida na rua Xoan XXIII
por unha furgoneta da policía cruzada na calzada que
impediu o paso dos tractores. Os condutores foron
abrigados a baixarse e a
continuar a pé co resto dos
manifestantes. Na Praza do
Obradoiro várias dúcias de
policias fortemente armados e numerosos furgóns
agardaban · apostados,
nunha actitude que xa ·é común desde que o· Partido
Popular se fixo cargo dos
gover.nos civis.
As intervencións finais serviro.n para · lembrar aos estudantes pechados na Facultade de História e para criticar a
bra eleitoral" as p labras do ·
actitude policial do dia anterior.
Conselleiro Pérez Vi \ al o dia anUn dos oradores informou das · terior quen sinalara que quedatentativas dos alcaldes da bisbarían exentos de pag~r a multa os
rra de Ordes pará que non se cegandeiros que non sqbrepasaron
lebrase a mobilización labrega.
os 7 mil quilos de ¡produción.
Posteriormente sou1bose que a
Adianto da tractorada
postura do Consel!J;iro de Agricultura fara difun~da através
Lidia Senra calificou de •Ímanio'
dos · méios·-de' cómul ioaciór{ -pe-'

*•· ,,

ro non tiña carácter real a
outros níveis. A secretaria
do SLG .responderia, contodo, a estas palabras apontando que ainda que quedasen exentos os gandeiros
por baixo de 7 mil, os de
máis cuota non poderian pagqr e os que están limitados
a 7 mil non poderian sobrevivir. Lidia Senra engadiu que
"seguro que cándo pasen as
eleicións repítennos que ternos que pagar a multa tal e
como estaba previsto". A
responsábel do SD.G afirmou
· tamén que ainda que a Conselleria tache a sua postura
de irresponsábel, nunca ian
permitir que "siga entrando
leite de fóra do Estado diante dos'nosos fuciños".

Tomás Diaz, de Xóvenes Agricultores, responsabilizou a Loyola del Palácio do que estaba
a suceder e asegurou que a situación do sector era moi crítica, porque "en nengún caso se
pode asumir o pago dos 2.800
millóns de multa que se nos
im¡;?ón"
.. O represen_tant~ de
t'¡)" .
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Os traballadores de End~sa ·afirman que incrementarán as protestas
Vários miles de traballadores de
Endesa e familiares manifestáronse o dia 3 en Santiago, mentres a vila de As Pontes permanecia pechada a cal e· canto na
segunda folga xeral que vivia en
menos dun mes. Membros do
comité de empresa afirman que
nos próximos dias as mobilizacións irán a máis.
Ás doce da mañán saian da Alameda as primeiras columnas de
traballadores da mina e da central eléctrica que proporciona
máis de 40 mil millóns de pesetas
de beneficios anuais ao Estado e
que vive actualmente un proceso
de cerre, debido as importacións
de carbón exterior. A factoria das
Pontes tampouco está en boas
condicións para a importación do
mineral dado o espectacular
abandono das vias de comunicación entre a central eléctrica e o
porto de Ferrol . As promesas de
criar empregos alternativos foron
desouvidas, pésie a que a veta
de lignito da localidade, unha das
máis importantes do continente,
proporcionou inxentes benefícios
durante anos , dos que Galiza
apenas saiu beneficiada.
Desde a tarde do Luns, a sé do

governo galego no Pazo de San
Gaetano aparecia atrincheirada
tras un valado situado a máis de
tres metros de distáncia da verxa de ferro que rodea as suas .
dependéncias.
Manuel Fraga, lonxe de recoller
as reivindicacións dos traballadores ante o governo céntral, dera
xa arde indirecta a semana anterior (Diz Guedes, o Delegado do
governo central, é un dos máis
coñecidos fieis do presidente) de
disolver con contudéncia as pro- '
testas, a consecuéncia do cal se
produciu a masiva acometida da
Garda Civil contra traballadores
e cidadáns de Pontedeume (ver
páxina 4). Esta vez eran douscentos policias armados e 40 furgonetas as que agardaban polos
empregados de Endesa . Nas
ruas conlir'ldantes a San Gaetano
e no outeiro das Cancelas, xusto
enriba do pazo , permaneceron
agachados outros grupos de policias, tamén armados, dispostos
para actuar.
Os representantes sindicais tranquilizaron en todo momento aos
manifestantes, claramente molestos polo provocativo despregue
policial. As columnas chegaron,

Traballadores e familiares de Endesa ma·
. nifestáronse ante a sede da Xunta, rodea·
da por máis de 200 policias.

pésie a todo, ao perímetro dunha
silenciosa sé guvernamental. O
presidente encontrábase en Vigo
visitando a Fotobienal. •

Eleicións
antecipadas, xa!
As eleicións anticipadas son a 'única saida para un país con
graves problemas e cun governo autónomo claramente
esgotado e desbordado polos acontecementos. Mentres en todo
o Estado, nos seus parlamentos e en todas as esferas de
decisión se negócia e se estudan alternativas, en Galiza os
distintos sectores económicos non teñen máis médios que a
mobilización para facerse escoitar. Como se as suas
necesidades non fosen xustas e evidentes!
Os sete anos de Manuel Fraga a cargo da presidéncia da Xunta
merecerán as valoracións e análises pertinentes, pero do que 1
non cabe dúbida é de que a sua etapa está chegando ao final.
Non porque o digan xa tamén os inquéritos, senón, e sobre
- todo, porque o reclama a sociedade_ Nestes casos, en todas as
-d~mocrácias, ás que tanto se alude para outras cuestións, o
- que procede é unha convocatória in.mediata de eleicións.

É absolutamente negativa para Galiza unha situación na que a
sé do governo debe_estar permanentemente rodeada de dous
centenares de policias, porque os máis variados sectores
manifestan alí as suas urxentes demandas. Desde os
despachos non se oferece diálogo-, non con certeza por unha
obcecación transitória dós seus-re_sponsábeis, senón pala sua
caréncia manifesta de alternativas e programas que aterecer
aos afectados e á sociedade en xeral, máis alá do turismo ·rural
e de lemas pretenciosos e mesmo paradóxicos·neste momento
como o. de Galiza Pórtico da ,.Glória.
O PP e a Xunta: son hoxe realidades virtuais e a conciéncia de
que isó é así non se lle escapa aos seus membros que están a
reaccionar con nervosismo cr.ecente; como mostra de modo
palpábel o recurso reiterado ás forzas de orde público'para
aplacar unha situación que os desborda.

: .ocinturón de siléncio informativo móstrase ineficaz porque a

Ven da páxina anterior

funcionar no agro galega.

.

Unións Agrárias rexeitou a op- .
ción oferecida dun crédilo a
tres anos para pagar _as multas, ~inalando que _esa non era
a s9lución, pé;ira as. máis .d,e 50
qué es\árí'
mil éxpldtaéións·
;¡
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A -venda de Larsa
Ante as notícias aparecidas, sir:nultanean;ieQte ·a · es tes actos,

cfffl~~, º.gr~c~<ffr~89e~ P!ºPQf

tário de Larsa .p.oderia desprnnderse da-mesma para ·entregarlla a un grupo asturiano, represéntantes dos -gandeiros xulgan
que e~ta é a oportunidade de
que a empresa volte a mans
g~l.e_g,é;l~ .• ~· . 'r ·:r' ·- !. ' .-

- SOCiE;!dade non precisa ~er. informada do qu~ sofre. De nada
serve agachar_que está a descender a povoación activa, cando
~ o paro é evidente eñ todas as famílias. Mesmo é cada vez máis
Clar9 para o raciocínio común un contexto político que mostra a
Manuél ,Fraga reivindicando a "débeda histó,rica" con seis meses
de retraso a respeito de todas as demais . comuni~des. Unha
. Xunta 1incapaz de conseguir do Estado 2.800 mil~n~ara
sufragar como en anos anteriores a supertaxa, mentr~ o
mesmo Estado central gasta -como apontou o presidente dos
empresári6s- 225.000 millóns en soster o carbón do Bierzo.
Un Governo galegó"incapaz de exixir unha mostrad~ dignidade
do presidente Aznar que ven de reunirse con Major, non para
q1-1e este o apóie no tema de Cuba, como contan os xornafs,
senón para que o _británico impoña o idioma inglés obrigatório
en tmfos G>s barcos que pescan baixG> ·o seu pabillóff, entre eles
r:noitos galegas. Unhos parlamentários populares, el~tos polas
nosas circunscripción~, que aceitan a humillación do seu xefe
de filas madrileño de ter que ser eles próprios os que respor-tden
nas Corte~ ás propostas galegas, veiculadas polo BNG, pero
expostas _e sentidas polos sectores económicos implicados.
Por tod.o iso· non cabe menos que emular unha cqñecida
consigña e decirlle ao presidente, desde os catro.pontos
cardinais deste país: Vaiase, señor Fraga!•
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Maria Calvo Leira, nai da nena ferida en Pontedeume por un disp~ro da Guardia Civil

'Danlle un chisco máis abaixo e non se salva'
e<>

retirar o coche, antes que o fume os botase tora do estacionamento.

G. LUCA DE TENA

Maria Calvo, a nai da cativa
de dous anos ferida por unha
bala de goma da Guardia Civil na carga de Pontedeume,
está convencida dé que a
sua filia vive de milagro. "O
disparo pegoulle na parte
baixa do oso frontal e fixo cachizas unha viseiriña con orelleiras que levaba; os médicos
din que se lle dan un chisco
máis abaixo estaria morta".

Asustado polos disparos e confundido polo fume, un vello que
cruzaba a Rua Real amparouse contra unha coluna. Un
guardia civil con casco, coraza
e fusil preguntoulle Que coño
haces aquí? O anciano tatexaba unha explicación cando o
axente prendeuno palas !apelas do abrigo e apartouno
con violéneia.

Lanzado desde menos cen metros de distáncia, o disparo ba-.
teu contra a cara da nena cando estaba no colo da nai. Maria
Calvo paseaba co seu pai e a
sua tilla Maria pola Rúa Real
de Pontedeume acompañada
por unha .eurmá e a tilla desta.
Ao lonxe, os obreiros de Endesa de As Pontes cortaban a estrada da Coruña. "Sabiamos
que habia unha manifestación
e por iso non baixamos en coche desde a rúa Ricardo Sánchéz ao centro. Fomos a pé a
miña curmá e mais eu e recollemos polo camiño á miña sobriña e ao meu pai, que estaba
na praza dos taxis".
As balas de· goma sorprenderon ao grupo familiar á altura
da Praza do Campo, antes que
unha parte dos manifestantes
escapasen por alí da carga da
Guardia Civil. Unha bola rebotou -na cara da pequena e ainda
gardou inércia abando para
golpear á .Maria Calvo con moita forza na vidalla esquerda. A
contusión tirounas por terra.
"Amparámonos do barullo no
bazar de regalos que hai no número 8 da Rua Real. Case me
matan á nena que tiña un golpe
tremendo entre os ollas. Chegou un home que dixo que era
médico e pediu xelo para aplicarllo na fronte á cativa. O meu
pai estaba tora de si de indignación".

Xosé Ramón Varela, correspon dente da Rádío Galega en Ferro! contaba a carga da Guardia
Civil desde o paseo, a traveso
dun teléfono móbil, cando unha
bala de goma queimoulle na
man direita e mandou o transmisor contra as lousas. Ainda coa
man dolorida recollia os restos
·do teléfono celular feito cachizas cando un Garda lle berrou
que se apartase.

Obreiro cJe Endesa ferido na carga da Garda Civil.

alzadeiros. "Da ·a vida que non
estabamos na casa nese momento", comenta Fina Castro.
. "Tiraban contra todo e ainda teñen ·a cara de culpar por pasearen pola Rúa Real aos pais desa nena que feriron, a moita distáncia de onde facian o corte.
Que salvaxada!".
.

Bazar Charo, na Praza dos taxis. O sangre da sobrancella
direita cobriaHe toda a cara e a
camisa. Alguns viciños fixeron
por asistilo pero foron abrigados a retroceder por ameazas
da Guardia Civil. O taxista do
Cifroen Xantía C-6594-BG que
estaba na parada da praza,
sentiu como o faro esquerdo
saltaba en cachizas doutro disparo e pediu repetidamente
aos axentes que lle deixasen

O obreiro de Endesa Xúlio
Dez metros máis abaixo, unha
Sánchez xacia derrubado por
rapazada saia do Salón Recrea- .outra bala de goma, ao pé do
tivo alarmados polos trallazos da balas contra portas e fiestras
A. ErnÉ
da praza. Ramón Allegue, de 15
anos sentiu como se lle abrasaran a orella esquerda. Era unha
bala de goma que non se lle esnafrou na caluga por un dedo.
"Estabamos nos xogos e non
sabiamos que bronca era aque..:
Fraga lribame iniciou ~nha ~peración· cosmética de marketing ei~i,
la. Namais asomarnos, pegá- \
ronlle ao Ramón na orella que ~ toral anunciando que ia reclamar a débeda histórica de Galiza. Non
se poñia unha cifra sobre a mes;:i., non se valoraba o déficit en infra,
se lle puxo toda colorada e doiaestruturas, non se .cuantificaba por transferéncias concretas o déficit
lle", canta lván Placer, de · 15
non se pretendia conseguir un acordo parlamentar sobre.
producido,
anos, aluno de 1º de FP.
as cifras do débito para que a reivindicación teña a máxima forza
..
posíbel. Non. Semella que aplicaba a lóxica do agrávio comparativo
·Unha bala na galeiria
nunha escandalosa falta de iniciativa política, pois antes sempre n~, .
gou as caréncias producidas polas transferéncias, negouse a reclamar
O estrondo dunha segunda
investimentos que paliasen a situación d·a caréncia de infraestru,
andanada de balas e botes de
fume conmoveu a centos de
turas e non se utilizou a débeda na negociación do financiamento
persoas que ás set e e cuarto da autonómico. Máis a iniciat.iva non chegaba sequer a un seguidismo
tarde paseaban polo centro. Pide outras comunidades. No último Consello de Ministros, o Gover,
lar Leira Varela sofreu un atano central deCidira compensar as transferéncias das distintas comu,
que de nérvios polo que teria
nidades autónomas, como recollia o acordo de financiamento. Fraga
que recibir mais tarde asisténcia
tivo cinco días para reivindicar o que ia anunciar Rodrigo Rato co,
no hospital. Nunha galeiria do
mo unha medida para todas as autonomías. O Mércores caeulle a
paseo, a non moita distáncia da
maquilaxe: o vicepresidente falou. Para algo se ten un Govemo ami,
sucursal da Caixavigo, unha bago, para coñecer antes que ninguén as iniciativas que vai tomar.•
la rachou unha cristaleira e ainda pegou con forza en ~obles. e. -.. ~---.,-, -·:-:,,, · ----'--,-'-,--'-------.-----.-.---- --·-·;_
"'•--'.....:.....---..':. .___,
"

A Fraga caeulle o rimel

"O corte comezara ás sete -explica Xosé Luis Peón de Rádío
Eume-. Serian uns trescentos
obreiros de Endesa que atracaron á ponte, diante da rotonda.
Un mando da Guardia Civil
preguntoulles canto tempo .
pensaban parar e despois falou polo transmisor con alguén
que parecía do Governo Civil.
A volta, colleu o megáfono para anunciar que cargarian en
cinco minutos, pero o relé do
altavoz non funcionou. A penas
se lle escoitaba. Non pasaran
nen dous minutos e comezaron
a disparar botes e balas de goma e iso que había moita xente
no paseo e na parada do autobús".
Ao alcalde Belarmino Freire avisouno o concelleiro do BNG Xes ús Piñeiro ás sete e cuarto,
e.ando asistía a un acto público.
"Chamei ao Governo Civil e o
secretário díxome que non tiña
notícia de nengún problema en
Pontedeume. Lembreille que eu
era o responsábel do orde público na vila e que estaba na miña
man evitar un enfrontamento.
Todo o que pasou poderia terse
evitado porque os traballadores
estaban dacordo en acabar o
corte en cinco minutos. Foi unha
intervención fascista: a típica
demonstración de forza contra
os débiles":
· Belarmino Freire comenta indignado a acusación que o delegado do Governo de Madrid, Diz
Guedes, fixo contra Maria Calvo
por estar sorprendentemente
próxima a esta concentración.
"A nai e a tilla paseaban polo
centro da vila, a cen nietros da
manifestación".
Maria Calvo pasou C?da segundo da viaxe en ambuláncia
desde Pontedeume ao hospital
Arquitecto Marcide de Ferro!
pendente de que.'a sua tilla non
esvaecese. O hematoma sobre
o arco superciliar aumentaba
até o tamaño dunha pelota de
tenis. "A nen~ levantaba o flequillo e repetia d-éronme pum · ·

na cabeza. Estaba confundida
pero non perdeu o coñecemento". Na cama contigua, o ferido
de Endesa choraba de dor e de
rabia.

A nai de Marja Núñez tiña 8
anos cando Vitória e Montejurra.
Mentres os médicos recoñecian
o traumatismo craneal da pequena, un capitán da Guardia
Civil esperaba á porta do ascensor. "Ao baixar, preguntoume
como estaba a nena; foi o único
que dixo". Antes, a po'uco de entrar no hospital, a nai recebeira
desculpas dun representante do
comité de empresa de Endesa.
"Cando eles -comenta conmovida Maria Calvo-, non tiñan nada
por que pedilas. Foron outros os
que lesionaron á miña tilla e
agrediron á vila de Pontedeurme. Non estiveran dous dias
sen autobus en León? Aqui foi
menos de meia hora e miren a
que armaron".
A -esa hora da noite do mércores 27, Maria estaba decidida a
denunciar a agresión da Guardia Civil. "Pero por se non o tiña
claro, ás oito da mañá do dia
seguinte pedironmme que lese
no xornal a declaración na que
Diz Guedes chamábame nai
sen conciéncia por lev,ar á miña
tilla á manifestación. E mais do
que se pode aguantar".
O delegado do Governo de Madrid redactaba unha explicación
do sucedido segundo o cliché
toleráncia da forza armada-intransíxéncia dos obreiros-inevitábel recurso á forza, de uso
habitu.al nos tempos en que Fraga era ministro do Interior. "Ante
a atitude de continua negativa, a
contestacion violenta dalguns
manifestantes que respostaron
con lanzamento de obxectos e
tendo en conta do enorme prexuizo de que era obxecto a cidadania, membros da garda civil
disolveron a concetración".
Maria Calvo é fisioterapeuta e
todos os días ás seis da mañá
calle ao autobús en Pontedeume para ir traballar ao hospital
de Conxo. Despois da choiva de
balas de goma sobre o paseo
de Pontedeume, viveu cinco sen
· poder apartar os ollas das duas
regandixas moradas en que se
convertiran os ollos da sua filla
de dous anos. "Non os podia
abrir ca hematoma. Os médicos
din que a gorra parara o golpe e
que a bala pegara no frontal,
que é o oso mais duro da cabeza.· Un pouco mais abaixo e din
que non se salvaba". ·
Cinco días nos que recebeu continuas chamadas de interese pola cativa e de oferecementos para testemuñar diante da. xustiza.
O deputado do BNG do Congreso Francisco Rodriguez preguntou ao ministério do Interior onde estaba a razón de invadir Potedeume a disparos, con perigo
da integridade do vencindário e
de que maneira se tomara a decisión "dunha actuación tan desprep0rcionada e ·inxustificada" . .-
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O alcalde de Ponteareas inabilitado
un·ano para exercer 'ccirgo público

5

Xosé Castro, alcald~ de Ponteareas desde o franquismo, e
actualmente nas filas do PP, foi condenado pola Audiéncia
de Pontevedra a un ano de inabi 1itación como cargo público
por impedir o exercício dos seus
direitos, · en Marzo de 1994, ao
presidente da asociación Xuventudes Culturais de Ponteareas, en concreto por privarlle
da sua condición de vocal da
fundación pública Centro Cultural Municipal, en calidade de representante de Xuventudes Culturais. O impedimento do exercício dos direitos ao presidente
da devantita organización xuvenil produciuse a raíz dunhas declaracións suas perguntándose
polo destino dunha subvención do Instituto da Xuventude .
O alcalde asegurou que recorrerá o fallo da Audiéncia. •

A·xunta-prc>xecta 40 novos encoros

DENIS MESA

A produción de enerxia é a nova aposta do Governo de
Fraga -despois de non conquerir en sete anos máis proxectos industriais na Gali"za que o vertedoiro de resíduos
perigosos das Somozas. Ademais dos numerosos encaros e mini encoros :que asulagaron os mellares vales dos
país, a Xunta quer facer outros novas cuarenta encaros.
Os planos ener)!éticos da Xunta -coñecidos através do
Instituto Galega d_
e Promoción Económica-tamén _
incluen a criazón de vários parques eólicos na Costa da
·
Morte e no Cantábrico.•

Peche_en História emasiva manifestación "contra arepresión" oMércores 4

Once estudantes
feridos pola pOlicia ~n San~ago
-0- P. CASTRO

Se na pasada semana eran os
mozos e mozas de Galiza Nova
os que receberon os golpes da
policia, o Martes 3 a violéncia cebouse cos estudantes universitários . Era unha xornada de folga
na que se reclamaba o financiamento plurianual que perm ita a
autonomia das universidades, petición compartida polos tres rei t ores. A folga acompañouse
dunha manifestación que, cando
camiñaba cara as instalacións da
Xunta, foi reprimida sen prévio
aviso. A manifestación era legal
pero a teima policial era impedir
que os estudantes chegaran a
San Gaetano, onde se atopaban
os traballadores de Endesa.
Desde as primeiras horas da mañá do Martes 3, a policia nacional
distribuiase pala vila e entanto un
helicóptero sobrevoaba a zona,
ax~ntes das forzás de seguridade
impedian aos piquetes informativos formados por estudantes acceder ás faculdades. O principal
altercado tivo lugar na entrada de
Farmácia, onde se produciron enfrentamentos e obrigouselle aos
estudantes a retirarse e mesmo
se lle requeriu a documentación.
A manifestación saiu da Alameda
pouco despois de ter iniciado a
marcha dos traballadores de Endesa. Para evitar que se uniran
un cerco policial rodeou completamente aos universitários a uns
cincocentos metros do parque
impedindo todo movimento. Comezaron o percorrido média hora
máis tarde escoltados palas furgonetas e policías que querian
un compromiso de non achegarse a San Gaetano e que non se
uniran as duas mobilizacións.
Ao chegar á praza· de Praterias, ~
os. ~ %t.W_~:ta:.rri te$< . ~r@t.(e._r.on. 1a . ~rnz •·:P

contra a represión policial e decidiron achegarse á Xunta, apesar
das ameazas recibidas. Xa había
máis de média hora que rematara
a manifestación dos traballadores
das Pontes. A médio quilómetro
do acceso ao pazo de San Gaetano , na rua dos Basquiñas, sen
provocacións nen prévio aviso as
furgonetas da policía dividiron a
manifestación, os policías sairon
do seu interior e comezou a carga. Os estudantes comezaron a
fuxir senda os que portaban as
pancartas e os que se protexeron
nos portais os que padeceron os
golpes indiscriminados. Non houbo contemplacións nen para os
que ian axudar aos feridos nen
para os que na confusión caían
ao chan . O resultado: once feridos, algun deles con once pontos
de sutura na frente. Non houbo
detencións pero requisáronse
pancartas e bandeiras que serviron na feble xustificación policial
para argumentar que había membros da AM 1 e de Estudantes
Independentistas provocando ás
forzas de seguridade.

Peche e solidariedáde
Despois da carga, os estudantes

decidiron pecharse indefinidamente na faculdade de História.
Ali, en asamblea, pediron a Dario
Villanueva, rector compostelárí,
que se posicione sobre a carga
ao tempo que solicitaban a demisión do governador civil da Coruña, Fernando Rodríguez Corcaba.
O Mércores 4 informaron no resto dap faculdades, nas que tamén
se celebraron asembleas, da carga policiaj, exibindo fotografías da
mesma. A folga e posteriores mobilizacións sumaranse tamén os
estudantes de Ensino Secundário, ·
que tamen receberon o Martes ·a
sua ración de paus. Milleiros de
estud;:tntes encheron as ruas o
Mércores en resposta á carga.
O BNG e a CIG amasaron a repulsa pola carga. Bieito Lobeira,
parlamentário nacionalista, participou na manifestación e tamén
foi agredido. Representantes da
CIG achegáronse até História
para amasar a sua solidariedade
cos estudantes. "Ao fin e ao cabo
son os traballadores os que financian cos seus impostas a
Universidade e o acontecido é un
problema de todos", asegurou
Ramirq Ouviña, un dos responsábeis da central nacionalista.•

Ademanda de contenedores de recollida
selectiva desborda á Xunta
A oferta da Consellaria de Política Territorial aos concellos
para lles subministrar contenedores para a recollida selectiva do lixo desbordou as previsións da Administración galega. En total fixéronse 9.423 peticións para recipentes de
papel, plásticos, vidro e metais e 15.545 solicitudes de
contenedores xenéricos. A Xunta dispuña de 2.127 recipentes dos primeiros e 2.078 dos segundos.
Mália a masiva respostas das administracións municipais
galegas, a Xunta non tomou boa nota, pois continua coa
sua intención de pór en marcha un Plano de Resíduos
Sólidos Urbanos que contempla a incineración do lixo ,
opción incompatíbel coa reciclaxe porque para ·incinerar
o Jixo é necesário incluir o papel, xa que é o material
combustíbel de maior aproveitamento enerxético (a Xunta planea producir enerxia eléctrica co lixo incinerado).•

Ex alcalde de Cambados condena·do
por malversación e apropriación
Un ex alcalde de Cambados, Xaqui.n Fole Villar, foi condenado pola Audiéncia de Pontevedra, a un ha pena de un
ano de prisión menor por malversación e tres meses de
arresto por 'apropriación indebida. Os delitos foron cometidos mentres o incriminado era secretário do Xulgado de
Cambados, no que, en 28 ocasjóns, detraeu diferentes pagamentos efectuados por distintas persoas para
satisfacer multas impostas en senténcias. A cantidade.
sustraída superou os dous millóns de pesetas. Fole non
ingresará en prisión debidp á sua idade, 72 anos.•

Rexeitan o programa de inves6mentos
da Universidade do Sul
por consideralo pOuco claro .
O presidente do Consello Social da Uni_versidade do Sul
de Galiza, Alfonso Zulueta, retirou da orde do dia da reunión do ente que preside o programa cuatrianual de in- ·
vestimentos e as novas titulacións da Universidade do
Sul por considerar que non estaban claras "as metas previstas por esa programación". A atitude de Zulueta surprendeu á equipa reitoral, xa que o programa de investimentos contaba co apoio da Xunta de Governo e do
Cláustro. Zulueta asegurou que non 'quer que o programa
aporte novas tensións sociais ao Sul do país, onde hai
discusións en torno á ubicación das novas titulacións e
asegurou que o plano do reiterado infrinxia a Lei de Reforma llniversitária, que exixe ter unhá subvención global. ·
que anualmente fixan as comunidades autónomas. O reitor,
Xosé António Rodríguez Vázquez, dixo que a medida tomada
por Zulueta ten que rematar votándose antes otJ despois:+ ·
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OPtNIÓN
O REMATE DO PERIODO . DE VI.XÉNCIA DO
PLANO DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA
UNIVERSIT ÁRIO GALEGO APROBADO PO,
LO PARLAMENTO DE GALIZA NO OUTONO

DO ANO 1.989 TEN PROVOCADO UN CERTO
DEBATE NÁ OPINIÓN PÚBLICA A RESPEITO
DO PRESENTE .E DO FUTURO DO FINANCIAMENTO DO ENSINO
· ÜNIVERSITÁRIO.
'

~

XESUS VEGA

que agora remata. Pois ben: para 1997 dedica
Nos orzamentos para 1997, as dotacións des3.600 millóns a este capítulo frente aos 4.700
tinadas ao Sistema Universitário Galego exmillóns d~ 1996 e anúncia que deses 3.600
perimentan un descenso do 2% a respeito das
millóns, 2.100 millóns corresponden ao pago
que se contemplaban nos orzamentos de
1996. Rexistra-se, xa que logo, un estandalo- dunha parte da devandita débeda. O sistema
de pago amasa unha in;so incumprimento do
decéncia exemplar: no
compromiso verbal ad;
· canto de medrar os fonquirido polo conselleiro
'As dotacións
dos destinados a inves·de Educación nun debatimentos para compente parlamentar celebradestinadas ao Sistema sar
o volume das obrido no mes de Setembro,
gas que non se cumpriasegurando que as canUniversitário Galega
ron anteriormente, retidad es para o ensin<;?
~xperimentan un
ducen-se s u~tancia l
Por qué non aceita o PP unha reivindicación
universitário medrarían
que suscita un nivel de apoios tan elevado? A
na mesma porcentaxe
mente as cantidades
descenso do
"netas" -descontadas
resposta non adinite moitas dúbidas: porque
que o fixesen os recursos
as débeda - destinadas
non quer ficar condicionado por un comproglobais da Conselleria.
a unha finalidade tan
miso plurianual que dificultaría a instalación
Mentres estes experiimportante (ediffcios para docéncia e invesmentan un crecimento do 2,3 % a respeito de
das Universidades galegas na léxica do clien1996, o sistema universitário disporá de 700 tigación, residéncias estudantís ... ).
telismo político. Os responsábeis do PP non
queren ser os xestores dun Plano que sexa
millóns menos que no presente ano.
froito dun amplo consenso entre as fo1-zas poAs previsións o rzamentarias para 1997
constituen un síntoma revelador do que vai
líticas e a comunidade universitária. Prefiren , Se analisamos o éapítulo dos investimentos,
a situación é absolutamente insultante. A
significar a inexisténcia dun Plano pluriapracticar a coñecida política da chantaxe caAdministración autonómica ten ®ha débenual. Se a comunidade universitária non o
ciquil: "darei fondos para tal Universidade só
reméd ia podemos estar na Y.espera da dena medida na que manteña un comportada acumulada --cifrada, polos seus respon~á
mento sumiso cara o poder político".
veis, en 7.500 millóns de pesetas- pola non ·función da autonomía universitária. +
actualización do capítulo de investimentos
A consecuéncias da non exi.sténcia dun noXESU VEGA é deputado do BNG no Parlamento Gal~o
durante os sete anos de vixenda .do Plano
vo Plano plurianual de financiamento son,
cerramcnte, preocupantes. Representa, en
Xosé lois
prim~iro lugar, un ataque frontal á autonomia universitária, provocando unha maior
dependéncia política das Universidades galegas. Por outra banda, introduce no sistema
univer itário unha incertidume económicofinancie ira moi notábel, alimentando posíbeis alternativas que, ante o estancamento
ou diminución dos recursos público.S, postulen unha maior restrición no acceso de estudantes a certas titulacións ou que defendan
o m ed re das taxas actualmente existentes.

Nese debate debuxan-se dous posicionamentos ;üdiamente diferenciados. Para os tesponsáveis educativos da Xunta actual non é necesário elaborar un novo Plano de Financiamento plurianual. Para os grupos políticos da
oposición parlamentar, para as equipas de govemo das tres Universidades-galegas e para as
principais organizacións estudantís, a opción
debería ser xustamente a: contrária: encetar
un proceso de discusión que permita progra. mar o financiamento do sistema universitário
para un horizonte temporal de 4 ou 5 anos.

Por último, ainda que non o menos importante, a caréncia dun novo Plano abre as
portas a ·unha posibel dinámica de enfrentamentos entre· as Universidades galegas.
Por non estabelecer unha canle que posibi- lite a discusión racional· dos critérios de reparto dos recursos entre as Universidades,
podemos asistir a un espectáculo moi pouco construtivo para quen arelamos un sistema universitário oiientado cara un proceso
de vertebración nacional que favoreza os
intereses maioritários da nosa sociedade.

ENCARNA ÜTERO
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A recuperación da memória histórica na
andaina de coñecer o que Galiza como
comunidade colectiva construiu durante
séculas debe ser un traballo prioritário a
prol da construción nacional e mesmo da
autoestima como persoas en colectividade, e o 6 de Decembro foi unha data relevante que nen as institucións autonómicas nen os centros de ensino subliñan
como tal: un 6 de Decembro hai 65 anos
nun hotel de Pontevedra, desenvolvía-se
a Asemblea Constituinte do Partido Galegu ista. Esta organización converte-se
no facho aceso na conqui ta dos direitos
de Galiza, formación progresi ta, cunha
composición socia l variada tal e como
Gali za era, onde labrego , arte áns,
obreir s, intelectuai , mariñeiro , arti tas, emigrantes, xóvenes e mullere traballan xuntos no oño dun paf próprio,
onde a per oa que nel militan e mbi,
nan xenero idade, ética, csforzo e confluéncia ideolóxica sempre ao servizo da
conqui ta do direito nacionai galego .
E e ta emente deu froiro: o Estatuto do
36 (aprobado por máis do 80% do povo
galega), o primeiro proxecto de lei de facenda galega, o desenvolvimento autóctono e a modernización en sectore básico da economía (agrogandeiro, mar, ... )
a con trución dunha cultura pr 'pria aeada na ferramenta do idioma, o minário de Estudos Galego , a Mi ión Biolóxica, meio de comunicación próprio
-encabe:ado por A Nosa T erra como
xomal enlleiro--, o traballo nas comunidades emigradas no continente americano, a igualdade de direirn civi para a
muller, as mocidades galegui ta , o grupo feminino galegui ta e xa na noite
escura da repre ión o primeiro xérmolo
de govemo galego coa fundación no ano
1944 do Con ello de Galiza en América.
Todo i to e moito mái foron a ·eitura
de a emente que un 6 de Decembro puxo en marcha o Partid Galegui ta e que
rematou co angue do cu home e mullere vertido na cuneta ou no drama
do exilio exterior e interior.
Mai agora, que volta agromar a luz dun
mencer novo porque tamén unha forz
nacionali ta -ne te cas
BN - pode
nuclear un governo própri que permita
recuperar o timón d barc que hai 65
ano tomaba o rumb do própri r rt ,
cumpre máis que nunca dar á luz á Ualiza
do alén coa nosa própria hi tória , asi, ·a,
ber que esta terra de granito e lou a di pón dun pasado e terá futur . •
ENCARNA OTERO

é Hi toriadora e membro do BNG
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Aacción do Consulado Só busca aos afectados pelas xubilacións da vellez

a

Inmigrantes e mendigos,
obxectivo
do alcalde de Vigo

Miles de emigrantes na Suiza poden reclamar
os fundos de pensións complementários ·
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XAN CARBALLA

A iniciativa do Syndicat lnterprofessionnel de Travail/euses et Travail/eurs (SIT), levou ao programa ¿Quien sabe donde? a lanzar un
chamamento na procura de emigrantes que deixaran de perceber
parte da sua xubilación de vellez. O ·consulado e a Xunta anunciaron a sua disposición a colaborar na procura que o SIT comezou
no 1994, pero só no referente ás pensións de vellez. A denominada
Vellez Complementária, que non entra nos acordes da Seguridade
Social española e o Estado Suizo, poderia supor tamén uns rendementos millonários que moitos emigrantes deben reclamar.
Foi un sindicalista galego, Xesus Gómez , o que fixo o chamamento desde a rede Internet , "levabamos desde 1994
buscando á xente cos poucos
médios nosos, cando se me
ocorreu poñer unha mensaxe
na Internet e os do programa
da TVE -tamén emitida na Internacional- ¿Quien sabe donde? interesáronse. Houbo trescentas chamadas e puideron
solucionarse 22 casos. Pero
hai que distinguir entre as pensións de vellez convencionais e
a denominada LPP , ou Vellez
Complementária".
A aparición no programa televisivo do cónsul español en Xenevra deu a sensación de que o
problema estaba definitivamente
solucionado, "Benvido sexa que
agora se ocupen , porque hai
tres meses non fixeron moito
caso do chamamento dos sindicatos. Axudan porque eles dispoñen de listas informatizadas e
poden valerse da estrutura dos
concellos para localizar á xente.
Pero só se van ocupar da regularización das pensións de vellez, que son as que entran no
acordo entre Suiza e o Estado
español. lso élles sinxelo porque está todo concentrado
nunha única Caixa para tcida
Suiza, con sede en Xenebra. No
que queda todo por facer é no
asunto das Caixas de Pensións
ou Vellez Complementária".

A Vellez Complementária
O sistema de protección na Suiza é distinto e pouco coñecido
nos seus inícios. Desde 1970 a
1985 constituíronse fondos ou
Caixas de Pensións por profisións ou con acordos nas em presas, que axudaban a conseguir unha renda supletória á escasa da vellez oficial. Desde o 1
de Xaneiro do 1985 regúlanse
pola Loi sur la prévoyene professionnel e é abrigado constituilas. A lei abrigaba en moitos
casos ás antigas caixas a disolver os seus fondos e adaptalos
á nova normativa.
A xubilación convencional
(AVS) obtense da cotización
dun 6,05%, e recébese despois
dun periodo de cotización de
dez anos. Prodúcense problemas cando o traballador marcha da Suiza, pero o acorde
entre o estado español e o suizo, facilitan o labor de reclamación dos emigrantes retornados, pois a xestión faína a própria Seguridade Social española en colaboración coa Caixa
Suiza de Comp~nsa<,;ión. De
feito esta cotización mantense
ao -dia· mrn ·impreso· ún~co- du~ · ·

rante toda a vida laboral ainda
que o traballador cámbie de
empresa.
A Vellez Complementária (LPP)
nútrese dunha porcentaxe de
cotización variábel cun mínimo
do 4%, que se deduce do seu
salário; a empresa. ten que cotizar unha cantidade igual á do
traballador. Sobre ese total cotizado un 30% vai parar a un seguro risco que serve para financiar unha renda en caso de invalidez, orfandade ou viuvedade, para os nenos ou o cónxuge
do asegurado. O 70% restante
vai a unha Caixa de Pensións
de onde se vai obter a renda de
Vellez Complementária.
Ese 70% debe seguir ao traballador ao cámbiar de empresa
ou de sector que non cotice na
mesma Caixa de Pensións. O
traballador pode escoller entre
retirar o capital acumulado durante a sua vida laboral ou recebar unha renda mensual. Pero
asi como a renda oficial só se
pode cobrar a partir dos 65
anos, os cartas da Caixa de
Pensións pódense retirar én vários supostos, basicamente tres:
cando o traballador se pon a traballar por conta própria; cando
construe casa que sexa primeira
vivencia ou cando deixa Suiza
definitivamente.

Fundo social e control
democrático
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As follas de salário índican os descontos pero as dificuldades co idioma e o descoñeci·

mento dos direitos laborais provocan que se deixe de pecibir cortos aos que teñen di·
reito. No capítulo 501 está o descanto da Vellez e no 505 o da Vellez Complementária.

A experiéncia dos primeiros
anos, denantes da entrada en
vigor da LPP, demostrou que a .
falla de información deu lugar a
que moitos traballadores que finalizaban o seu contrato non reclamasen o que lles correspondía. A falla de regulación e información adecuada durante moitos anos, deu lugar a que houbese unha cantidade indeterminada de emigrantes que non cobraron os cartas cotizados tendo direito a facelo. O feito de
que a burocrácia destas Caixas
de Pensións non contemple un
impreso único ao longo da vida ·
laboral, senón que cámbie segundo a empresa ou o sector,
provoca un verdadeiro caos á
hora de restituir direitos e cobrar
os cartas cotizados. -

preocupante, porque finalmente
se trata dun fondo social que
serve aos traballadores , pero
dada a cantidade de cartos dos
que estamos a talar, é importante". Dependendo do periodo de
· cotización a Vellez-Complementária pode supoñer vários millóns de pesetas, ain·da que o
periodo de menor control .(1970
a 1985) supón reclamacións
que os sindicatos estiman de
até 2 millóns de pesetas.

As comisións que controlan as
Caixas de Pensións están obrigadas a poñer en produción os
cartos, polo que chegan a ma- nexar cantidades moi grandes
de diñeiro. Só a Caixa Cantonal
de Xenevra da Construcción,
que en tempos tivo 20.000 traballadores, xuntou un capital de
Para Xesus Gómez (SIT) a si- . - máis de 8.000 millóns de pesetuación obriga a un esforzo de
tas .. "Sabemos que houbo Caiinvestigación "quizais non tan
xas, sobretodo onde non esta7
ban presentes os sindicatos,
Moitos emigrantes xa retomados definitivamente da Suiza poderian reclamar os carque especularon cos cartos soios cotizados pola vellez complementária.
A. IGLESIAS
bretodo no tempo do boom inmobiliário dos 80", comenta Xesus Gómez, "pero sobretodo
sabemos de moitos traballadores -aqueles que chamaban
temporeiros- que marchaban
coa liquidación e pensaban que
xa non tiñan máis que recl?r:nar, deixando atrás os cartos
da LPP. Como as nóminas eran
difíciles de ler para alguén que
·non dominaba a língua eses
traballadores poden ter cartos .
por cobrar".
As Caixas de Pensións deben
ser xestionadas por unha comisión de representantes dos trabal l ad ores e da dirección da
empresa. Como o despido é libre na Suiza a preséncia e o
control dos traballadores en
ocasións é escaso. As cousas
funcionan mellar onde hai comisións paritárias formadas por
sindicatos e patronal.

Os cartos das Caixas de Pensións están garantidos , en caso de insolvéncia, polo Estado,·
e o periodo de reclamacion
pro lóngase durante setenta e
cinco anos .+

Hab[a tempo que Manuel Pérez, alcalde popular de Vigo,
non recebia tantas criticas á
súa actuación como as que
tivo que escoitar o Martes 3 de Decembro. O motivo: as
suas intencións de limpiar as
ruas céntricas da cidade de
mendigos e inmigrantes que
se adican á venda ambulante. "Non se pode consentir
que Vigo se convirta nun lugar de acollida destes vendedores e mendigos", declarou
na rolda de prensa na que
apresentaba a iluminación
para o Nadal e na que amosou a sua disposición a
expulsar legalmente a estas
persoas. Ainda que a policia
municipal ten ordes de desmontar aqueles postos de
venda ilegais, as leis de expulsión están derogadas. A
Pérez uniuselle António Reguera Repiso, presidente dos
comerciantes da província de
Pontevedra, e moi significado
na represión dos ambulantes
de Vigo, xa que~ en ocasións,
.el mesmo acompaña aos
axentes locais cando
desmontan os postos na rua.
"A min danme moita mágoa
estes inmigrantes pero máis
os meus tillos", dixo Reguera, quen responsabiliza aos
inmigrantes da crise do
comércio cando precisamente este ano ven de aprobar a
apertura de estabelecementos todos os Domingos de
Decembro seguirido a política das grandes superfícies.
"O ideal seria como en
Madrid, un ·rastro os Domingos no que poidan vender
selos, libros, discos e toda
esa barral/a"', afirmou. As
criticas a Pérez e -a Reguera
non só arreciaron dentro dos
colectivos sociais e políticos
de Vigo senón que
trascenderon en todo o Estado, ondé nalgunhas cidades
populares estanse poñendo
en practica políticas similares
nas zonas céntricas das
cidades.+

..

Califican de "montaxe"
,
as opos1c1ons
!" persoal da Xunta
Ceferino Diaz, deputado do
PSOE, apresentou unha interpelación no Parlamento
pola "burda montaxe" das
oposicións á persoal da .
Xunta que ·se celebraron
nos últimos meses. Diaz
expuso os resultados do
grupo E (persoal subalterno) no que se apresentaron
17.755 persoas para 81 prazas, que representaban aos
interinos con reserva de
praza. Ainda obtendo os 20
pontos das probas non se
obtiña a praza, xa que se
precisaban 47 e os
interinos cantan con 16 e
18 pontos de saida. O
deputado socialista afirma
que as reglas do xogo non
eran limpas cando o 97%
dos apresentados non tiñan
nengunha opción e que a
convocatóriat en " míseros
intereses economicistas"
ao aproveitarse das taxas
que pagan os que se apresentan ás probas.+
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· O pobre Femqndo Jiménez di
"Eu estóu aqui para poder
comer e non porque teña vício
de nada; o alcalde, qLte vive tan
regaladarnente, deberia pensar
no que di, porque aqui pásase
frío e diove por ti e pasa xente
que che resposta con aldraxes".
Anxel Vence califica desde a
sua sección Crónicas Galantes a
pragmática do PP: "Cidade
aberra, construida por sucesivas
aLToiadas de inmigrantes, Vigo
é de certo o lugar menos indicado do mundo para erguer
barreiras entre nativos e foráneos. A história di que aquí sentou todo o que quixo, incluido
o alcalde do Lugo interior que
agora govema a cidade". •

Nos institutos de ensino medio do Salnés apenas se cumpre a lei nun 50%

As equipas de normalización lingüística ·
deciden controlar o uso do galego nos centros
coordenadora de equipas da comarca do Salnés, apresentou o
estudo realizado nos centros da
comarca, no que se constata o
grao de cumprimento da lei sobre
a normaliación do galega. As
conclusións das equipas é que
nengun centro cumpre totalmente
a normativa actual sobre a utilización do galego nas aulas, variándo grandemente dun centro a outro. O arco vai do 78% de cumprimento (IESP Vilanova) ao 18%
(IB Carril). Polo médio están
IESP O Grave (60%), IESP Vilalonga (54%), IFP Bouza Brey-Vilagarcia (52%), IESP AsoreiCambados (39%), IB CabanillasCambados (35%) e IESP Armando Gotarelo-Yilagarcia (34 % ).

*P.C.

Un cento de mestres reuníronse o pasado 30 de Novembro
en Compostela no 1 Encentro
de Equipas de Normalización
Lingüística de Centro, organi. zado pola AS-PG e a CIG-Ensino. Oeste encentro saiu o compromiso de coordenar as equipas e que estas controlen o
uso do galega nos centros. Un
estudo feíto no Salnés amosa
que apenas se cumpre a lei no
50% dos casos, variando grandemente dun centro a outro.
"Para nós, normalizar a língua é
usala", aseguraba Susana Blanco, representante da equipa de
normalización lingüística do lnsti- tuto de Bacharelato o·Pazo de
Fene, "pero por parte do profesorado non ·hai vontade, só atrancos". O instituto de Fene apresentaba, ao igual que o facian
outros membros das equipas de
normalización lingüística procedentes de centros de toda Galiza,
as iniciativas postas en marcha
nos distintos centros e os proble7
mas cosque se atopan para conseguir un seguimento eficaz.
Un dos principais problemas sinalados foi a falta de aplicación
do Decreto de Normalización
Lingüística aprobado en Marzo
do ano 1988 que estabelece as
directrices do uso do galego nos
centros de ensino primário , secundário (ESO,BUP,COU) e
Formación Profesional de grao
•
meio e superior.

Decisións adoptadas
Unha das decisións adoptadas
no 1Encontro de equipas de normalización foi realizar un inquérito no que se plasme o uso do
galego por parte dos mestres
tanto nas aulas como fora delas,
ademais de tratá.r de avaliar o
grao de coñecimento que teñen
os docentes dos contidos do decreto. Unha vez recollidos os dados enviaránse cartas informativas aos inspectores,. ao conselleiro de Educación e ao director
xeral" de Política Lingüística co
fin de pór no seu coñecimento "b

escaso avance da normalización
lingüística no ensino, a pesar do
tempo trascorrido é das leis prol)lulgadas", indica LouzaQ.
Os representantes das equipas
participantes no Encentro sinalaron· as dificuldades derivadas
da posta en prática do Decreto.
"A lexislación existente deberia
ser suficiente para que os
Claustros. puidesen decidir a
sua liña lingüística en galega,
pero á hora da verdade teñen
máis conflitos os centros que
normalizan o ensino que aque.les que incumpren de. forma sistemática a norma xa vella de impartir unha· matéria como Coñeci mento do Meio", aseguraba
Susana Fernández Muñiz,, do
Coléxio Público de Palmeira. Na
mesma liña, Luis Bará, do l.B.
Torrente Ballester de Pontevedra, daba corita do fracaso dos
cursiños de galego para profesorado, que "só cumpren a función de dar puntos para o currículum" e criticaba á administración porque "baixo as etiquetas
de cooficialidade e bilingüismo
harmónico agáchase unha descarada discriminación e marxinación do idioma galego en todas as esferas da vida social,
económica .e cultural".

Amostra do Salnés
O pasado dia 2 de Decembro .a

Na analise da coordenadora a
variación dun curso a outro na
galeguización depende de factores ás veces casuais (cámbios
no profesorado) pero tamén
dunha positiva mudanza na atitude dos docentes, "pois o informe sobre o cumprimento no curso pasado debatiuse nos claus:tros e iso influiu nos profesores
e nas direccións dos centros".

Proxecto nacionalista
Cargos institucionais, mestres e
asesores do BNG reuníronse o
pasado 30 de Novembro-en
Compostela para debater as liñas programáticas e de actuación_do partido nacionalista no
ámbito educativo de cara ás
próximas eleicións. -No encontro
a deputada do BNG Pilar García
Negro lembrou que desde a administración tampouco se fai un .
seguimento do cumprimento da
lexislación en matéria· lingüística. "O uso do galega como língua veicular cínguese á asignatura de língua ou literatura ga-legas, apesar de que existe un
decreto que impón que determinadas áreas distintas a esas se
impartan no naso idioma", sinalou a parlamentária nacionalista.
Ao seu entender, o seguimento
do cumprimento dese decreto é
imprescindíbel, sobretodó na
educación infantil, a fin de que
se garanta "a preséncia do galega no ensino". +

Nada
de racismo
"O alcalde de Vigo, Manuel Pérez (PP), anunciou ordes con. cretas aos mandos da Policia
Local para botar da cidade a
vendedores ambulantes e
pobres de pedir", anúncia o FARO DE VIGO. "Non debe verse
nada de racismo nen de xenofóbia, nen parecido, nesta decisión", dixo o Alcalde que insisteu en que "non podemo consentir que Vigo se convirta no
centro de atención destas persoas que a maiores doutros problemas negativos transmiten
unha imaxe da cidade que non
queremos. António Reguera,
· presidente da Federación de
Comerciantes chegou a
calificar de morralla aos pobres
de pedir"_ No mesmo xomal,
Saladino Meneses, que toda o
acordeón na rua di: "Se me tiran a música, entérranme
vivo". António Prado, que toca
a frauta, pregunta "que darnos
unha imaxe negativa? A impresión ruin da cidade ven doutras
cousas, non de nós". O mimo
Mário canta ''hoxe mesmo
chantouse a policia <liante de
min e díxome que o meu can
non podia estar subido ao banco; calei e sentei o can no colo
e con iso puxéronse chulos, pedíronme a documentación e
chamáronme cerdo de mierda".

A caida
de Cavallo
Andrés Gaudin escrebe en
BRECHA de Montevideo obre

a caída do mini tro de economía do govemo de Bos Aire ,
Domingo Cavall . "O mini tro foise pelexado con medio
gabinete e con xuramentos de
vinganza. O presidente
Menem pen ou duas xogada
para calar a Cavallo: a primeira, LIJlha cruzada anti-corrupción económica na que caeiran Cavallo e o eu amigo ; a
segunda, unha ofen iva anti- ·
droga na que chegou a entregar ao seu amigo Guillermo
Cóppola, e que enlameirou ao
seu maior sostén eleitoral, o ·
govemador da província de
Bos Aires Eduardo Duhalde.
O ministro do Interior Carlos
Corach, coa xenreira que sempre lle tivo ao Cavallo, anunciou que comezaba un tempo
no que o ex-ministro thatcheriano non darla saido do xulgados. Nunha reunión de deputados peronistas, Corach
chamou a Cavallo psicópata,

buchón, extarsionador, alcahuete e delincuente". •
JAVIER AGU!LERA /FARO l1E V 1ü0

Paremosas agresións á clase traballadora
MANIFESTACION
.11'

Infórmate das saídas de autobuses dende os locaís da CIG

14 de Decembro ás 12h. na Alarrieda de Santi_
ago de Compostela
En defensa da empresa pública,. non ás privatizacións
Polo emprego fixo, non á eventualidade e ás En
Por un salario digno, non á conxelación e á rebaixa dos salarios
Por unhas pensións dign<!,S n~n sistema público de Seguridade Social

(1(1

Confederación lntersindical Galega
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'Nós próximos anos xogámonos moito máis
que un simples cárnbio político'
* A . EIRÉ

PARA O RESPONSÁBEL DE POLÍTICA INSTITUCIONAL E COORDENADOR DO GRUPO PARLAMENTAR DO BN~, GALIZA
ATÓPASE NUNHA ENCRUCILLADA QUE VAi MOITO MÁIS ALÁ DUN SIMPLES CÁMBIO POLÍTICO, "ESTASE A ~OUAR A
NOSA SUPERVIVÉNCIA COMO NACIÓN, COMO PAÍS DIFERENCIADO''. SUÁREZ CANAL PON COMO REMÉDIO UN GÓVERNO DO BNG TRAS AS PRÓXIMAS ELEICIONS, AFIRMANDO QUE OPSO.ENON TERÁ OUTRO REMÉDIO QUE PACTAR,
"POIS ASI O FAI NOUTRAS NACIÓNS CANDO A SOCIEDADE LLE FAI ABANDONAR O SEU XACOBINISMO ESPAÑOL".

Galiza ferve en protestas nas
que participan a maioria dos
sectores sociais pero non teñen a mesma resposta guverna01ental que noutras partes
do estado.
Son foito da política de agresións que están a sofrer os distintos sectores básicos da nosa
economia , como o agro, empresas claves como Endesa
ou , en xeral , os servícios públicos. A reacción é lóxica na sociedade, como o é a demanda
dun cámbio de rumbo político .
A resposta de Fraga é propagandística e puramente policial , como nos anos do franquismo. A función que os distintos partidos españois, mesmo os seus membros galegos,
teñen interiorizado: o papel de
nación dependente , colonizada, fai que os partidos españois se comporten de destinto
xeito con Galiza . A dirección
política submisa, claudicante e
sucursalista, leva a que Galiza
sexa nin_guneada no contexto
estatal. E preciso que a sociedade galega se dea canta das
nasas potencialidades. De que
pertencemos a un país empobrecido pelas decisións políticas , non a un país pobre. Ainda asi, cun executivo que asuma unha dirección clara de defensa dos nosos intereses, ás
causas non van ser fáciles pois
a actual situación é froito de
multiples decisións históricas
difíciles de superar só nunha
lexislatura.
Tan grave é a situación?
O futuro como país está en xogo nestes momentos. Non ,se
trata de facer alarmismo. E a
triste realidade. Están desarticulando a nosa base demográfica, agredindo a nosa cultura e
o idioma. Tamén tentan desmante.lar todo o naso sistema
productivo , tanto o "tradicional
como os novas sectores. Se
consuman estes procesos, Ga'liza, como tal, deixará de existir. Nos próximos anos está
moito máis en xogo que un
cámbio político, poden significar un ponto de inflexión na
desfeita actual. Sempre adoitamos dicer os políticos que os
próximos comícios son os máis
importantes, · neste caso hai razóns obxectivas para afirmalo,
non é. un tópico.
O ponto de infle~ión
Pode a política institucional
mudar o estado de cousas?

No BNG non prima o traballo
nas institucións en detrimento da mobilización social?
Quen ten que ter o protagonismo é a sociedade galega. O
BNG apostou e aposta pala
mobilización social como método político. O BNG está presente en cada contestación cidadá que se produce e facémolo en primeira liña, convencidos de que é imposíbel unha
trasformación do país se ·non
hai unha conciénciación social
que participe directamente.
Non se trata de aproveitar ás
mobilizacións, senón de facer
política através delas ou defendéndose das p_osíbeis agresións. Fiar o cámbio do país só
a política institucional seria un
grande erro, porque non é posíbel. A participación, a mobilización , a organización son os
antecedentes das alternativas
axeitadas.
Un pacto co PSOE
Semella que o BNG lle está a
dar agora moita importáncia a
sua preséncia en Madrid cando, loxicamente, sempre
apostou polo ••governemos
nós a nosa Terra".

nomias, a batalla de Madrid .é
fundamental.

O BNG puxo a meta de chegar
ao Governo nas próximas
eleicións áutonómicas. Parece claro que teria que pactar
co PSOE. Como conxugar a
política do PSOE a respeito
de Galiza coas aspiracións
programáticas do BNQ?
A chegáda do BNG á Xunta pasa porque Fraga perda a maioria absoluta e porque sexamos
quen de nuclear unha alternativa aoque significa o fraguismo.
A sociedade galega p~rcibe que
a alternativa, o proxecto diferente, ao xei1o de facer· política
do PP, represéntao o BNG. Estamos traballar en oferecerlle
un programa viábel, executábel
en catre ou oito anos no mesmo.
marco a~tonómico que nos movemos. E posíbel construir unha
alternativa tendo cómo base este programa. Agardamas que o
PSOE esteña pela labor. Non
vai ser fácil , pero a ilusión
dunha grande parte do elei-torado de que se abra unha nova
etapa, pasa pola responsabllidade das forzas políticas, sobre
todo do PSOE. Teremos que
sentar a discutir esa nova maneira de entender o país e entender a política. ·

a

A nosa preséncia en Madrid
non modificou a forma de acNon parece do.ado que o
tual do PSOE e PP, pero sí
que aqui soubéramos cal é o . PSOE asuma os mínimos gaseu comportamento a respeito
leguistas que pode propugdo país con maior nitidez. Vonar o BNG, se ollamos a sua
actuación a nivel de Estado,
tan ali negando mesmo a viabilidade de proxetos aprobados
mesmo nos temas autonómicos.
no parlamento galega: o tren, a
supertaxa, a cuota láctea ... EsPenso que non vai mudar o
te comportamento, á larga, vai
a producir unha modificación
PSOE a nível estatal. PP e
na sociedade. Estaban afeitos
PSOE semella que mudaron os
a facer política exclusivamente
seus papeis cos cámbios na
Moncloa, agora é o PSOE o
partidária, esquecéndose dos
problemas de Galiza. No Con- _ que está a negár o estado plugreso, Galiza non existia, pero
rinacional. Nós estamos por lanon lle traia ningun custe polítivantar un modelo alternativo a
Fraga, para o PSdG-PSOE seco. Existe unha clara contradiria un auténtico suicídio o seción entre o que é a realidade
guir funcionando ao ditado .d e
estatal e o discurso do BNG.
Madrid. Por outra banaa, nai
Nós reivindicamos a capacidade de decisión -própria. Pero
que ter en canta que o PSOE
venceu o seu xacobinismo nae.sta .non é a situación actual.
queles casos nos que a situaNunca negamo's a importáncia
ción social lle demanda outro
de ter preséncia en todos os
tipo de comportamentos, modiforos nos que se decide sobre
ficando as pautas para govertemas que teñen relación con
nar con naciona'listas, como
Galiza. Non só en Madrid, seocurre en Euskadi , onde o PNV
n ón tamén en Bruxelas. Por
marca a direéción política do
outra banda, hai que ter en
canta que, hoxe por hoxe, o ·Governo. A situación social de
Galiza demándalle ao PSOE ,
parlamento estatal dispón dun
de xeito inexcusábe!, que se
- poder lexislativo sobre un amplo campo competencia! que . entenda co BNG para elaborar
'Un proxecto · alternátivo ao que
nos afecta a nós. Se .estamos
- ne G-hamatiG Estada- das Auto- - sigRifica i;:raga e -0 P--P. + ~- - ·
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Xosé Dobarro, director de instituto
'As subvencións ao ensino privado provocarán.un caos á volta de poucos anos'
*

PAULA CASTRO

A precária situación dos centros de secundária
e a falla dun financiamento directo está deixando sen recursos ao ensino público que se ve
Desde que foi nomeado director
do instituto das-Fontiñas en Santiago hai sete anos, Xosé Dobarro ven denunciando esta situación agora complicada cos novas
planos de estudo, a reestruturación dos programas educativos e
a planificación do carpo docente
que ten que readaptarse para
atenderás necesidades da ESO.

Como afecta a aplicación da
ESO á -planificación dos centros· de secundaria?
Nestes momentos é moi difícil fa- cer unha previsión de futuro porque o modelo de planificación dos
centros est$ ainda sen definir nen

abocado a un progresivo empobrecimento. Esta
cada vez máis crítica situación está abrigando
aos directores a mobilizarse e manter conversas
directamente coa consellaria para intentar .conseguir un aume.nto das partictas presupostárias.

desde o ponta de visté! académico
nen de profesorado. E imprescind íbel planificar as plantillas e en
moitos casos remodelalas o que
provoca un grande malestar entre
os docentes porque non saben
cal vai ser a sua situación unha
vez se fagan as modificacións.-

configuradas para os planos novas, sobre todo os centros de
recente criación. Pero na maioria están adaptadas aos planos
anterióres polo que fallan profesores de determinadas matérias, ·como física, matemáticas,
inglés oú francés e sobran de
latín, grego ou filosofia. Esto vai
Cando tala de remodelación,
supoñer que nos centros tradiretírese á obrigatoriedade de
cionais a-plantilla estea máis deimp.a rtir matérias afins ou á
saxustada ·e os profesores non
posibilidade de que sobren · saben ainda se van ter dereito a
profesores? .
seguir ou non. O que si se está
a producir é un profundo malesA remodelación tarase segundo
tar entre os mestres que imparas características do carpo doten as matérias da ESO e os
cente de cada centro. Hainos
que imparten as de secundaria.
que· xa teñen as suas plantillas
En que m,edida se ven os centros publicas perxudicados
polos orzamentos destinados
á educación?

FOLG\ Xeral
NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
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A conxelación salarial para o ano 1997 decretada en tódalas Administracións
Públicas vén sendo contestada con sucesivas mobilizacións para forzar unha
negociación satisfactoria. Sen embargo, esas mobilízacións demostráronse
insuficientes para cambia-la posición dos Gobernos, estatal e galego.
Así qu~ na CIG pensamos que van facer falta máis fotgas, máis contundencia e
máis enerxía ·mobilizadora para logra-los obxectivos deste conflicto:
• Desconxeta-lo salario do persoal das Administracións Públicas, .garantindo ó
menos o mantemento do seu poder adquisitivo.
,....
• Defender uns·servicios públicos de_calidade, denunciando os seus drásticos
recortes orzamentar.ios.
• Propoñer unha política activa de creación de emprego, contribuindo a·e1a coa
supresión de límites á oferta de emprego.público.
• Opoñerse á privatización de servicios e empresas públicas, orientando a súa
xestión pública baixo os principios da gratuidade no uso, a accesibilidade e a
eficiencia.
Por tanto, e sen descartar novas convocatorias pensaodo que un único día de
folga quizáis non consiga facer rectifica-las decísións nin do Goberno estatal
nin do galego, a CIG convoca Folga Xeral en tódalas Administracións públicas
de Galicia o próximo día 11 de decembro; sumándose asl ó esforzo unitario
imprescindible ante un inimigo común.
Convocamos a tódolos traballadores e a tódalas traballadoras das distintas
Administracións a secundar masivamente esta xomada de loita, e a participar
nas manife~tacións que sairán ás 12 da mañá dos seguintes lugares:

O financiamento é unha das
eternas polémicas que manteñen os centros coa administración. Os directores xa levamos
· con esa batalla vários anos.
Non hai un financiamento directo e os centros están quedando
sen recursos. Precísase un aumento das partidas tanto para
mantenimento como para obras
menores. Cando menos deberíamos ter un presuposto suficiente para material de reposición, sillas, mesas, vídeos. Xa
non dicimos para comprar máis
material .senón, cando menos,
para manter o que ternos. Pero
as partidas para dotar aos centros co imprescindíbel son insuficientes polo que hai que facer
públicas esas caréncias. Nos últimos anos a consellaria limitouse a dotar de material aos centros que se estaban criando.

Diminue coa falla de dotación
a ca!idade de ensino?
Depende moito do profesorado
dos centros. No naso instituto
súplese a precariedade de servícios coa boa vontade do profe-

·. 1

Cunteaeración· lritersindícal Ga.fe'ga·

Área Pública

Cre que coa política orzamen-

E

mpezou a conta atrás. Nuns
meses os que sempre teñen
.
a razón decidirán cunha pa,
peleta 9 acertado das enquisas de
hoxe. E .un feito recoñecido que
nas campañas eleitorais dirímese
unha porcentaxe mínima da in,
tendón de voto. A experiéncia
doutras ocasióru trae á rnemória
· esa cantidade inxente de absten. cionistas, -('.los que S€ _deberia ter .
· achegadó o programa eleitoral
con calma, con compromisos sé,
ríos e realistas·, lonxe da rut'ina das
campañas e-da oratória mitinera.

A CORUÑA. Praza-de Pontevedra.
FERROL. Praza de España (Ambulatorio)
LUGO. Ronda da Muralla (Casa sindical)
· OURENSE. Praza Maior.
PONTEVEORA. Praza da Ferrería.
SANTIAGO. Alameda.
VIGO. Vía Norte (Cruce con Urzáiz)

Para a CIG. Para TODOS. ·
ÉHORA DA FOLGA XERAL!

serado e co esforzo da AP A. Os
cartas que transfire a consellaria
só chegan para pagar os recibos
de luz, auga, teléfono e o material básico como papel. Pero, por
exemplo, na ESO está previsto
un bo servicio de biblioteca para
propiciar unha autonomia de
aprendizaxe do alunado. En
nengun instituto hai bibliotecario,
e manexar os 5000 libros que
hai acumulados non é tan fácil.
Son os profesores, interesados
en que os alunas poidan aceder
ao servizo de bibliotecas, os que
se poñen a traballar. Por iso aqui
a biblioteca funciona ben, pero
carecemos doutros servizos necesários e que están previstos
na leí. Nós non ternos equipa
psicopedagóxica porque non
houbo profesores que se atreveran con ese tema.

tária téndese cara unha progresiva privatización do ensino?
Hai quen di que subvencionar
un ensino público pon en desventaxa ao ensino concertado.
Afirmacións como esa son moi
inxustas porque ao ensino privado acede quen o pode pagar,
pero ademais eses centros están recibindo cartas do estado.
Creo que dese xeito están duas
veces subvencionados. Pola
contra, ao ensino público vai
moita xente, uns porque o prefiren e outros porque non poden
pagar. Para subvencionar o ensino privado detráense fondos
procedentes do ensino público.
Desta forma os centros privados ou concertados van ter mellares servizos. É unha competéncia desleal que provocará un
caos no sistema público á volta
de 5 ou 6 anos.+

cadores ... compoñen a evidéncia, sustentan ese dado da perda
de maiorias ab olutas. Será ver,
dade?

·24 horas·

Neste tempo prévio teñen especial importáncia as
testemuñas de cargo. Oispostos a dar fe das fa lácias·
de uns e os acertos de outros. San Caetano é o escenário destas declaracións en masa. Nos últimos dias
do tripartito chegaron a amontciarse cinco manifestacións distintas.diante da cancela principal da sede
da Xunta. Aquel sinal da derrota vo lve respirarse
agora. Mulleres e homes de As Pon.tes, gandeiros,
. ti:apafü¡.dqres d9s.. ser".Í?OS, l(~Qlicos, es\:l!.dap_tes, ~tda
'da'ns:de·Calaill; a.~· R~1s : -~e 'Padrón, cfa 'tíMia, 1nafi~-~

En Composte la voltan escoi,
tarse as pelotas de goma, os go,
vernos civis retonran a sua fun,
ción de· ordear disoluciÓns vio,
lentas, os bereberes asumen ou,
tra vez o papel histó ric o de
ameaza para a civilización occi,
dental e a família recupera o
sacrosanto lugar.

Non pode darse tregua. A Festa
da <;::onstitución que a disfruten eles . Irnaxina a
Cuiña sen maquetas para estrenar, a Pérez Varela
sen prémios que outorgar, a Diz Guedes sen tropa
para mandar e a Manolita Besteiro sen MujeTes RLlrales para subvenc ionar.· Uns .n inguén.
Merece a peh.a dedicadle as vintecatro h oras do
dia. A Inspección de Traballo non vai poder levantar ac~a d~ infracción labo;ral e pod~ qu~, sexa- a última batalla.:Polo 1nenos'no século XX:+· · , , ·
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Mentres 104 viciños son expropriados para ensanchar aComarcal 550

Cuarto aniversário ._
do Mar Exeo sen cobrar
as indemnizacións

Os Xesuitas da Guarda
beneficiados pola recalificación dunha ·estrade1

Máis de duas mil persoas participaron, o Sábado 30 de
Novembro, na Coruña nunha
manifestación para lembrar o sinistro do Mar Exeo, ocorrido na
madrugada do tres de Decembro de' 1992, e para reclamar o
cobro das indemnizacións, ainda pendentes. O acto emarcábase nas cuartas Xornadas en
Defensa do Mar, promovidas
palas contrarias afectadas, que
na actualidade enfréntanse cun
novo problema: que o Fundo Internacional de Compensación
por Danos de Hidrocarburos
nega a participación nas negociacións ao secretário da comi. siónn de afectados. O BNG pediu, através dos seus
deputados no Congreso, que o
Estado faga un adianto a conta
das indemnizacións e asuma a
sua responsabilidade subsidiária para non ''facer deixación de
funcións".•

'
O ensanchamento da estrada Comarcal 550 no treito
que vai entre o monte Santa
Tegra e a Pasaxe, no concello da Guarda, está a supor
unha discriminación a favor
dos Pais Xesuitas, que teñen várias propriedades ao
final do tramo e que van ver
como se recalifican, mentres
o resto dos afectados veranse
expropriados forzosamente.
A titularidade da estrada C-550
corresponde á Xunta, pero esta
é unha obra que promove o concello e que se financia con cartas
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Rexional , FEDER -60
millóns-, e da Deputación -15
millóns-, quedando pendentes
outros dez millóns que inicialmente ia desembolsar a Xunta.
O plano do concello consistia en
dobrar o ancho actual, pasando
de oito a dezaseis metros, e para iso recorria á figura urbanística da urbanización da estrada,
pero dividia a obra en duas actuacións diferentes.
A primeira actuación extenderíase
desde o Tegra ate o comezo do
núcleo da Pasaxe -sobrepasando
un quilómetro de lonxitude- e
afectaria a 104 proprietários de

.r
l.

li

parados é que conquir-en un plano
específico para eles cunha recalificación duns terreas cosque antes non podian facer ·nada".
Alegacións

Vista xeral da Guarda.

fincas, que resultarian expropriade metros lonxitudinais- a cám dos forzosamente e que recebi- . bio dunha recalificación do terreo -para construir vivendas e
rian pagamentos de 350, 500 ou
mesmo un supermercado- e da
95o ·pesetas o metro cadrado, sereconstrución do muro. O acorgundo os valores catastrais deterde incluiria a reversión dos teminados hai máis de quince anos,
rreos aos Xesuitas se nun prazo
obviando a calificación actual dos
terreas , que marcan as normas
de catro anos non se cumpre
integramente o texto do acordo.
de planeamento vixentes.
A segunda actuación corresponde ria aos terreas dos Pais Xesuitas no núcleo da Pasaxe e
consistiria nun acorde entre o
concello e os Xesuitas polo cal
estes ceden o terreo -un cento

Para a concelleira do BNG, Rosa
Darriba, que asesorou aos afectados desde o comezo do conflito,
hai dous meses, ''trátase dunha
discriminación entre os viciños e
os Xesuitas , que saen moi ben

Máis do oitenta por cento dos
afectados formularon alegacións
diante do concello, que. ven de.
apresentar unha modificación
con piar fortuna que o plano anterior. O novo proxecto teria que
ser examinado por u_n pleno extraordinário convocado para tratar o ensanchamento desta estrada a petición da oposición para o Xoves 5 de Decembro . O
pleno celebrarase, pero o novo
proxecto foi desbotado pola secretária do concello , que considera que está mal redactado .

Ourense non parali~ará
as obras da
Fundación San Rosendo.

Desde hai dous meses as mobilizacións sucédense na Guarda. ·
Toda a oposición municipal
(PSOE, BNG e EU) apoia unhas
reivindicacións viciñais que comezaron encabezadas polo
BNG e que tanto o Partido Popular como os lndependentes
-ambas forzas integrantes do
governo municipal- están a ignorar. A pesar disto, alguns dos·
afectados próximos ao PP trataron, sen éxito, solucións aos
seus casos particulares.•

.Peche do BNG no concello para exixir que se traten nos plenos

Oalcalde popular de Marin non debate as mocións da oposición

l.

s
A negativa do alcalde de Marin
(PP ) a tratar nos plenos as mocións apresentadas polo grupo
municipal do BNG , ou o costume de adialas, levou aos concelleiros desta formación a realizar
un peche de protesta ao remate
do pleno do 29 de Novembro.

3.

ti
1

O alcalde de Marin adía sistematicamente as mocións apresentadas polo BNG e non lle dá
o curso preceitivo: pedir informes , levalas a comisión e despois a pleno. Esta atitude reitérase mália as insisténcias dos
concelleiros nacionalistas para
tratar as suás mocións.

Ante esta situación , rematado
o último pleno ordinário do ano
(celébranse cada dous meses) ,
o pasado Venres 29 de Novembro , os concelleiros nacionalistas pecháronse simbolicamente durante duas horas
no interior do concello e exibiron unha pancarta que dicia:
"Democrácia no concello.
BNG". Hai constáncia de que ,
a resultas desta protesta, o
Governo municipal -do PP xa
iniciou trámites para dar curso
as mocións do BNG acumuladas, algunha· delas desde hai
máis de t.m ano. A pesar de todo, os nacionalistas prefiren

agardar ao vindeiro pleno para
ver os resultados . "Senón tratan as mocións -explica o portavoz do Bloque, Antón Pousada-, continuaremos coas medidas de presións". O BNG non
desbota outro tipo de medidas ,
como as xurídicas .
O estilo de governar do pºp en
Marin, desde chegar ao poder
despois das últimas eleicións
municipais e tras incorporarse
direitamente ao PP o concelleiro do PIE, é criticado pala
oposición municipal (PSOE e
BNG) . Alguns plenos ordinários non rncluen máis que a lei-

tura da acta anterior e roges e
perguntas e cando é tratada
unha moción do BNG, as res- .
postas cl')egan a ser en tono
hu.morístico. .
O de Marin non ·é o único caso ·
no que un alcalde popular impede que se traten as mocións e
interpelacións dos grupos da
oposición. No con cella de Pontevedra, no que vai de mandado
da actual corporación municipal,
o principal grupo da oposición, o
BNG, só conqueriu que se de- ~
bateran no pleno tres das máis ~
de un cento de mocións ápre- ~
sentadas.+

Viciños do Corgo
.; ·;~ ;-_ contra.un acceso
á autovia de ,180º

OMinistro Piqué
que mudar otrazado levaria tres anos. afirma
.
'

Os viciños de Merza
-denúnciai1 a Redesa e.á Xunta na fiscalia Anticorrupción :
-

~ * G.M.F. ( MERZA

suntos delitos de prevaricación,
tráfego de influéncias, falsidade
' de documento~ e malversación.

Logo de protagonizar un peche
de cuarenta e seis dias no concella de Vila de Cruces, os vieiOs viciños basan a acusación de
tráfego de influéncias no feito da
ños de Merza, afectados pa la
instalación dunha liña de alta
Xunta estar supostamente en catensión de Rede Eléctrica Espanexión con Redesa para facer pañola sobre a localidade, interpusar a liña de alta tensión pola loxeron unha denúncia ante Fiscalidade de Merza, prexuc;licando
calia Especial Antic.orrupción
a un núcleo de povoación -mália
contra REDESA e contra a Adser tecnicamente máa- para beminisfraéió"r· ~ale~:n:i)?°9'1M ;pr~ ~ , _,.' R,efic:f~~J á up~a peq~~ñá ?~~t.e ¡r~~-

-

A falsidade de documento arguméntase ~n base -a que- é falso
que a modificación do trazado
orixinal supof-ía a quebra dunha
"impor.tante explotación mineira", e porque se omite que o lugar eleito para a variante é un
núcleo habitado por perto de mil
persoas e· que o tendido sobrevoa un entorno paisaxístico de
grand~ releváncia.
•
. ,'~, pr.eYiaríq~éi? rvj~i~ .d_ó_s:. ~'~.?r-

dos adoptados en prexuízo dos
viciños e a malversaclón polos
elevados custos da variante con·
respeito ao trazado orixinal.
O Ministro Piqué na visita á Galiza, a pasada semana, afirmou
que os trámites para un novo
trazado da liña de alta tensión
aprazaria tres anos a sua po$ta
en funcionamento, puxo así de
manifesto as verdadeiras razóns
dá
·h~é.ti~.a ·ao:e'áinbio.
+: .· ,· ·-. -',
.¡: " • ... •
.i" - \A

...

·~

~

O concello ~e Ourense non
paralisará as obras ~a .
residéncia de estudantes da
Fundación San Rosendo en
terreas dá Universidade -que
se opón á obr~ até que non
·sexa firme a senténcia do Tri- ,
bunal Superior do Luns dous
de Decembro qu_
e suspende a
licéncia de obras, segundo
anunciou o alcalde da ·cidade,
Manuel Cabezas (PP). Por outra banda, Cabezas asegurou
que agarda que o Tribunal
Superior rexeite o recurso.de
súplica apresentado contra o
fallo e dixo que o concello seguirá adiante co recurso de
casación ante o Tribunal Supremo pota suspensión xudicial do coñvénio asinado entre o concello e a Fundacion
para eonstruir a residéncia
con cartas da Xunta. •
·

't,}

<\

a~$

Os viciños do muoicípio lugués
do Cargo protestaron, o pasado Luns do'us de Decembro,
--contra un aeeso á autovia de ·
Noroeste, ao paso da l0calidade, que inclue unha cürva de
180º. O acto consistiu ·en ~
pechar o tránsito no devandito
nó de comunicacións. Ademais
dos retrasos nas vias·de comunicación coa Meseta, o Ministéria de Fomento inclue r:iumerosos enlaces ineompletos ::-eoa
posibilidade de incorporación
nunha soa dirección- e elude
moitos nó$ argumentando a
·. .·· .-.· proximid, ad~ doutr.os enlaces.•
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NAS SVALBARD TAMPOUCO ...
SEVERINO XESTOSO

O Guillerme coñecía os atrancos cos que se
atopaba a flota bacallaeira por falta de caladoiros onde poder faenar cun pouco de estabilidade. Contáranlle polo litoral unha e outra vez,
o que fóra o pasado; decenas de parellas, de
CASA MAR·, COPENAVE e tantas outras,
bous de PIS BE, PEBSA e COPIBA, unha e
mil histórias que sempre remataban ca mesma
frase, "hoxe, cando pescamos tres meses ao
ano ben, xa podemos estar ledos". Por se fose
pouco, nunha recente viaxe a Euskadi, Miguel
Iriondo o Presidente de ARBAC (Asociació:r;i
de Empresas de bacallau, espécies afins e asociadas) agasallárao cun estudo sobre os proble- .
mas desta flota na actualidade.
.
Para o Guillerme estaba claro que iso do bacallau era cousa hoxe -como fóra ente- de
dous: galegas e bascas. E pensou qué podería facer algo, coa seguridade que logo do "exito" da
xuntanza de San Petersburgo (ou sexa da NAFO) todo sería máis <loado. Así que se enterou
da cantidade que capturaban os nasos pesqueiros nas xélicas augas situadas o Norte do paralelo 74º antes do famoso Tratado de Adesión.
Repaso u o Tratado de Paris de 1920 -ao qué o
Estado español se aderira en Novembro de
1925- que falaba dun tal arquipélago de Spitzberg, e mentres lembraba o Art-2 dedito Tratado (aquel que dicia: "Os navios e súbditos de
todas as Altas Partes Contratantes serán igualmente admitidos ao exercício do derefro de pesca e caza nas rexións a que se refire o Tratado e
nas suas augas territoriais), foi redactando o borrador da Proposición non de Leí.
Xa dixemos, que o Guillerme sabía dunha
cuota próxima as 15.000 Toneladas nas augas
<lesas illas de nome tan extrano, antes de "sermos europeos" e sabía tamén que os pescadores dicían que os peixes daquelas augas nada
tiñan que ver cos famosos pezqueñines e non
lle pareceu oportuno darlle a léria ao persoal,
polo que non estudiou nada das andanzas do
holandés Willen Barents· que estivo por ali no
1596 e tampouco qliixo xustificar a nosa necesidade de bacallau, baseándose no dato que fala que entre os séculas XVI a XVIII se calculaban no Reino das Españas uns 130 días de abstinéncia, xa se sabe - razonou- que daquela
o Estad~ era super,.confesional, pero agora despóis da voda do Gascos, a cousa era diferente.
Así que rematadas todas estas disquisicións,
escribiu a seguinte Proposición non de Lei,
que entregou con data 2 de Outubro no Congreso dos Deputados:
·"O Congreso dos Deputados insta ao Govemo
a que tome as medidas necesárias para que a
Unión Europea negócie un aumento dos cupos
de captura de bacallau para a flota española
nas augas das Illas Svalbard de maneira que se
asegure a actividade desta flota nos seus niveis
históricos". E agardou ...
E acdnteceu que os partidos maioritários de
ámbito estatal, quixeron lembrar que tamén
tiñan deputados galegas aos que o asunto esté
do "gadus" do ártico interesáballe moito, por
iso 40 días despóis de que o Guillenne entregase a sua proposición, o P.P. baixo a xustificación de "mellara técnica" presentaba unha.
enmenda -segundo deles- de modificación,
na que pedia un incremento de posibilidades
para a flota bacallaeira tanto nas Organizacións lntcmacionals de xestión das pesqueirias
como en terceiros países. Home, deberon pensar que falar dunha zona concreta era pouco, e
o mellar era falar de todas a vez, é dicer, de
nengunha. E como galegas somos todos, ese
mesmo 12 de Novembro o PSOE presentaba
tamen a sua enmenda, máis modesta ou non,
segundo como se tome, xa que falaba da "defensa da actividade da flota pesqueira española" para rematar pedindo "ante a U.E. a mellora é atnptiación das cuotas de bacallau".

E chegou o día da defensa das proposicións. O - do artigo XV do Tratado ae Utrecht de 1713 no
que se recoñecían os nosos dereitos históricos,
Guillerme falou e dixo causas como estas: que
pero non se nos deixaba pescar, nen do Meliton
a Unión' Europea tampouco defende os nosos
D. Dominguez ou do Euskalerria. Por fln chegou
dereitos en relación a terceiros países, que se
a hora e o señor Mantilla fixo un atinado estudo
nota que a pesca p'esa pouco na política do
de cuotas e acordos nos últimos anos nas augas
Govemo do Estado e da U.E., que as tripuladas illas de referéncia, de onde sacou unha concións dos bacallaeiros é o 90% galega, que a siclusión, "adecuada a dereito", pero que podía
tuación desa flota .estaba ao límite para armadores e traballadores, que este era un problema poñer os pelos de ponta a moitos armadores de
ser aplicada a outras aupolítico e un problema
de mercados (e lembrou ,.,,,-,,,.----~~,,..,....,.,,.......,.-------~----, gas e incluso a moitos repartos de cuotas dentro
as exportacións de bacada própria U.E.
Hau nóruego a Península
Ibérica), que desde 1988
Schuman e demais euroa nosa cuota sempre estipeis tas convencidos, de
vo por baixo da cuota
seguro que quedarían lehistórica de antes da
dos ao escoitar no Parlaadesión, e que o Gover- .
mento Español, falando
no debera presionar para ·
da sua flota pesqueira, o
conseguir cando menos
que dixo o señor Mantiesas 15. 000 Toneladas
lla:" ... Polo tanto, hai un
para ir asegurando ;
TAC fixado. Ese TAL é
cando menos- algo de
invariábel. Ou dito doufuturo para esta flota.
tro xeito, se se varía ese
TAC varían tamén as
Falou despois o represenporcentaxes que lle cotante do PSOE, o señor
rresponderían a cada un
Blanco, que comenzou didos países, xa que voltac indo que compartía a
mos a repetir que o reparpreocupación do Guillerto foi consensuado por tome pola flota bacallaeira,
dos eles. De aí que non se
engadiu que estaba a espode pretender que Espaperar a preséncia da Miña de maneira unilateral
nistra para que --como o
se adxudicase máis cuota
solicitara o seu grupopara a sua flota porque
explicara de que ía isto da
iría en detrimento dos depesca, e voltou a coincimáis". A seguir, dixo que
dir co Guillerme niso de
señor Mantilla (PP) dixo non podía aceitar, talcoque o Govemo non demo estaba presentada, a
mostraba. demasiado inteque non podía aceitar a
proposición do Guillerrese. Fixo despois un pequeno percorrido históriproposición do Guillerme, me, "xa que non se pode
instar a U.E. para que se
co que rematou "compartindo" a preocupación no "xa que non se pode instar á incrementen as cuotas de
de xeito unilatesenso de que as posibiliUE para que incremente España
ral".
dades desa flota ian disminuindo paulatinamen- as cuotas de España de xeito
. te. Pero claro, eran xa
Estaba xa todo dito ainda
unilateral"
· que Convergénda i Unió,
moitos puntos en común,
nun alarde político dos
e tratar un punto concreto poderla levar aparellaque xa nos ten acostumad os perigosos antecedos, considerase "xustas
dentes, polo que mellar e
as reivindicacións" do
"máis universal" era pedir
Guillerme, pero tamén
a mellara e ampliacién das cuotas de bacallau, . agardaba "que coas emendas presentadas poderá
sen restrinxirlo exclusivamente ás Illas Svalchegarse a un acordo" e polo tanto votarían en
bard. E así solicitoulle ao Guillerme que o tivese
consecuéncia. Pola sua parte o representante de
Izquierda Unida-.fniciativa per Catalunya, señor
en consideración na sua enmenda, aínda recoñecendo" ... é certo que existe un problema espe-' Centella fixo honor ao seu apelido e deixou
cifico en relación ás illas Svalbard ... ".
clara a sua postur~ con bastante brevedade:
Apoiaban a proposición do Guillerme e que coE chegoulle o tumo ao señor Mantilla, o númemo dixera o PSOE, agardaba tamén a comparero un no Parlamento en pesca polo PP. Non lecéncia da Ministra para explicar "se este Govaba a falar dez segundos cando dixo que era
vemo, ten ou non ten, política pesqueira".
certo que a flota bacallaeira rivera unhas reducións considerábeis. Está claro que a humildade · Tocáballe pois rematar ao Guillerme, e foi
debe ser unha das suas virtudes, porque -semoi claro, dixo que a demanda que presentou
guindo o seu próprio discurso- pasar de 128 pano só era a do seu partido "senón do sector inrellas a 11. só e unha "redución considerábel" e
teresado, e dicer, o sector bacallaeiro" e que
non un d~sast~e total. Claro que debeu darse
non podía aceitar as outras enmendas xa que
"diluian unha reivindicación en concreto".
conta enseguida, xa que a continuación engadiu: "Estamos ante unha situación gravísima e
fai polo menos sorrir irónicamente á postura do · O final é xa coñecido: os votos de P.P. e CIU reportavoz do Grupo Socialista achacando neste
xeitaban a proposición, o PSOE abstiñ.ase. En recaso ao Govemo actual a desídia, segundo parealidade, como dixera durante a xuntanza o reprece, referente a flota p~squeira bacallaeira e en
sentante de l.U.: "O noso país non pode seguir
xeral". E veña, máis contra o PSOE, que se os
devaluando a sua flota continuamente. Non pobancos de T errañova, que se os informes cientídemos trasladar a xente da mar. Xeralmente este
ficos de Canada, etc.
·
Govemo e os anteriores van dando marcha atrás
e sempre estamos de derrota en derrota".
No médio, unha frase que eu lin en parte antes ·
nalgun sítio: "podíase camiñar sobre as augas
Xusto unha semana despois, o 20 deste mes, o
porque había tal cantidade de bacallau que así o Guillerme lía nun xomal, "Os armadores galegos
consideran a todas luces insuficiente a cuota de
permitía". E o Guillenne agardando que por fin
falasen de Svalbard, xa que precisamente como
11.500 toneladas otorgadas a España en augas do
mar de Barents e SvQ.lbard e demandan a axuda
Te'rranova quedaba noutro sítio, el non quixo
falar no seu momento da .famílía Cab0to, :nen. de Bruxelas para paliar a situación".•

Ü

Major informa a Aznar
do recorte da pesca
na Grande Bretciña
Do encentro de José Maria Aznar co primeiro ministro británico John Major, mantido o pasado 27 de Novembro en
Londres, o presidente do
Governo español trouxo unha
mensaxe importante: os barcos
que pescan no Reino Unido van
ter novos atrancos. Majar quer
que os pesqueiros de
propriedade estranxeira non entren na cota asignada á Grande
Bretaña, decisión que os meios
de comunicación ingleses recolleron cunha eufemística "abriga
de que os pescadores españoles falen inglés". O primeiro ministro quer incluir nos acordes
da Conferéncia
lnterguvernamental de Pesca
un bloqueo aos barcos galegas,
que son os afectados dentro do
Estado. Aznar non fixo pública
a mensaxe de Majar limttándose a facer titulares co
contundente apoio prestado pala Grande Bretaña á política española en Cuba.•

O Govemo non construirá
a regasificadora do Ferrol
O aplazamento da
construción da planta regasificadora do Ferro! -acordado
polo Govemo central e anunciado polo secretário de Estado para a Enerxia, Nemesio
Femández Cuesta en Bruxelas- significa que o proxecto
non vai ir adiante e que deixará á Galíza a mercede do que
decida o Governo portugués
e condicionada polos intereses de mercado alén do Miño.
lsto significará que Galiza
non poderá acumular existéncias ou facer contratos de
compra-venda a longo prazo,
porque cárecerá de capacidade de almacenamento, de
modo que o prezo do gas no
noso país necesariamente será máis caro.•

ACentral Leiteira
Asturiana merca a Larsa
Lácteo Agrícola Rodríguez,
S.A., Larsa, pasará de mans
francesas á Central Leiteira
Asturiana, Glas, que vai absorber a empresa galega, xestioriada actualmente polo grupo
francés Bongrain. Larsa, en lugar de ser recuperada para o
patrinónio empresarial galego,
e incorporada a un demandado
- polo sector, Grupo Lácteo Galego, pasará a unha cooperativa -que será unha empresa
mercantil para realizar a operación- que controlará unha parte importante da produción leiteira galega, quedando
comprometidas as suas posibilidades de crecimento, xa que
as cotas de proqución galegas
poderian ir marchando para
Astúrias.+
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Tira cos prezos mentres Agricultura non dá solucións

Folga xeral na Límia
contra ~ · dumping da pataca europea
Toda a Límia secundou a folga
xeral do Mércores catro de Decembro para demandar solucións á crise da pataca, cuxos
prezos están afectados pola
importación masiva de pataca
europea subvencionada que se
vende a prezos por baixo do
custe. A crise dase cando se
rexistrou unha caída na produción do trinta por cento da pataca na Galiza. O mesmo dia,
nas ruas de Xinzo, a Asemblea
de Labregos convocou unha
manifestación que resultou
multitudinária e que dioscorreu detrás dunha pancarta
que dicia "Polo Futuro da Límia. Labregos da Comarca".

Todas os alcaldes da mancomun idade acordaron, nun pleno
deste organismo celebrado a
semana pasada, o apoio á convocatória dos dous actos. Mesmo os rexidores do PP púñanse
en contra da Consellaria de
Agricultura , que non dá outra
solución que oferecer a substitución da pataca polo trigo.
Mália a redución da produción
de pataca rexistrada este ano
na Límia -dun trinta por cento-,
os labregos da comarca están
a cobrar entre 9 e 13 pesetas

por cada quilo que venden,
cando os custes de produción
sitúanse. en 17 pesetas. A razón é o dumping da pataca europea, xa que o mercado foi invadido por pataca procedente
da Franza, Bélxica e Holanda,
que obtén subvencións ilegais
á exportación para conquerir
vender a prezos por baixo de
custe e invadir o mercado. Cos
prezos tan baixos e cun mercado ateigado, a pataca galega
cae en picado.

Á situación deste ano súmase a
do pasado, cando a produción
tampouco foi boa, ainda que daquela non se produciu unha invasión da pataca europea.
Ante esta tesitura, o Sindicato
Labrego Galego insiste en reivindicar axudas inmediatas para paliar a crise actual e que as
autoridades deteñan as importacións de contado. Os labregos no entenden como se limita
a produción do leite pero se
consinte a invasión do mercado
da pataca.
Para o futuro, as reivindicacións
sindicais céntranse nun plano
para a comarca basado en tres
pontos: Un plano de regadío in-

tegral que aporte infraestruturas, ordene o território e os
cultivos e que controle o regadío. O segundo ponto seria facer funcionar o Consello Regulador Pataca de Galiza, criado
provisoriamente hai seis anos,
e dar entrada aos sindicatos en
tanto non se celebran eleicións
para a sua composición. Os sindicatos prefiren esta opción en
lugar da desginación arbitrária
da sua composición por pa~te
do Conselleiro, como sucede. O
terceiro aspecto incidiría na necesidade de facer contratos homologados con prezos mínimos
e máximos que garantan os direitos dos labregos e dos consumidores.
O Sindicato Labrego Galeg9
agarda que o seguimento masivo da folga xeral da Límia e a
manifestación celebradas o catre de Decembro servan para
que a Xunta acceda a sentarse
a negociar unha saida á crise.
"De momento a Consellaria de
Agricultura non entrou a valorar
a nosa táboa reivinciativa, pero
o máis grave é que tampouco
ofereceu medidas alternativas",
explicou Xosé Manuel Puga, secretário de organización do Sindicato Labrego Galega.•
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FERNANDO ACUÑA

nean un proceso de deterioro e ernpobrecirnento da
clase traballadora, tanto no que respeita aos dereitos
laborais como á sua situación económica. Ag9ra,
despois dunha reforma das pensións, inexplicabel,
mente apoiada polos sindicatos centralistas, que sig,
n ifica recortes para os actuais e sobre todo para os fu,
turos pensioni tas -en particular para as mulleres, que non asegura o futuro do sistema público, que
avala ao governo Aznar e que é unha baza propagan,
qfstica máis para os sectores financieiros interes-ados
na xestión privada dos billóns de pesetas que signifi,
can cada ano as pensións; despois desta reforma, de,
damos, anúnciase para o próximo ano unha segundá
edición da contrarreforma laboral de 1994, ora nego,
ciada, ora imposra polo governo, que, se non o reme,
<liamos a tempo, vai conseguir facer máis fácil e ba,
rato o despido, tanto o individual como o col~c.tivo.

Estarna a vivir días de mobilización. T raballadores
de Ende a, estudiantes, empregados e empregadas
público , productore de leite e de patacas ... Todo ,
dun ou doutro xeito, agraviados palas políticas do
Gov rno central e da Xunta, realizan manifesra,
ción , f, lg e acto reivindicativo , en exercício dun
dereito <lem crático mái , en oca ión vulnerado por
unha actuación das forzas policiais desmedida e cha,
mativa. O medida pola de proporción da represión
polo aldo de vftimas entre os traballadores e cicla,
dáns; chamariva p la regresión que significa a respei,
to de tempo anteriores e mesmo pela acusada dife,
réncia de trato entre .o que ocorre aqui e o que acon,
rece n utras latitudes, por exemplo nas recentes ma,
nife tacións e ocupacións de estradas dos traballado,
res da minería do Bierzo e de León.
O Delegado do Governo central en Galíza e o Presi,
dente da Xunta que se entusiasma no aplauso á re,
presión, obrarian mellor atendendo dilixentemente,
dende as suas responsabilidades políticas, ás accións
que os sectores sociais afectados reclaman moi razoa,
<lamente en todos e cada un dos casos. En realidade,
esaé maneira de afrontar os conflitos, e non a pura e
dura actuación dos antidistúrbios.

Neste contexto, a CIG está a desenvolver unha caffi,
paña de mobilizacións que, baixo o enunciado de Pa,
remos as agresións á clase r:raballadora, expresóuse xa
en manifestacións nas principais cidades galegas, e
que terá continuidade o próximo dia 14 ·de Decem,
bro cunha grande manifestación· en Santiago de
Compostela, a capital da nosa nación, que sairá ás
doce da mañá da Alameda para concluir na praza da
Quintana. Porque estamos convencidos de que a
ofensiva reaccionária non se reconduce con sesións
intensivas de negociacións,cesións, nas que se xoga
no terreo defensivo de delimitar o alcance dos recor,
tes de hoxe, aboando o terreo p~ra posteriores ce,
sións e retrocesos mañá. Porque é necesária unha ati,
tude ofensiva na que é abrigado o concurso directo
dos traballadores e traballadoras-, no debate, na reí,
vindicación e, por suposto, na mobilización.

Tense significado dende o mundo empresarial a opi,
nión de que as mobilizacións sociais dan mal cartel
ao país e fan fuxir as inversións. A este respeito, o
que realmente dá unha imaxe fatal, en termos de de,
mocrácia, é a actuación represará, mesmo con víti,
mas de dous anos de idade, como aconteceu hai uns
dias en Pontedeume. Compárese esta situación coa
vivida en doce dias de folga de c~mioneiros en Frán,
cia, cunha afectación económica inconmensura,
bdmente maior, e que cada quen tire conclusións.
O comun denominador das mobilizacións é o acen,
tuarriento da ofensiva neoliberal en contra da clase
traballadora qLte se e~tá a producir dende a chegada
da dereita ao Governo central. Efectivamente, aspo,
líticas desenvolvidas polo novo govemo', que ternos
comentado nestas páxirías· rh"áts clunha vez, coI1-toU

E nesas estamos. O dia catorce, como anteriormen,
te nas distintas comarcas, moitos miles de traballa,
dores e traballadortas demostrarán que somos moi,
tos os que non nos refuxiamos na resignación e na
conformismo.+
1
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Capitalismo e família
MANuELCAO .

Tradicionalmente, a família fo¡ unha das unidades básicas que
a sociedade artellaba e _que servia como punto de partida e de
chegada no deseño e aplicación das políticas económicas. A
família como unidade de produción e de consumo é un dos
componentes clave nos fluxos e interrelacións que se estabele,
cen en calqueira economía. Do que seria a família internamen,
te a penas se pcupaba a economía quedando para o dereito ca,
nónico, civil ou consuetudinário o regulamento de case todas
as relacións mtrafamiliares incluidas as de tipo económico.
Máis, agora, comprobamos que -as relacións intrafamiliares em,
pezan a ser reguladas autónomamente por leis similares ás de
carácter económico. A família clásica desapareceu desde o
punto de vista financeiro e fiscal e os restos que quedán de re,
gulamentos anteriores son claramente disfuncionais. Nos paí,
ses europeos o colectivo de famílias dun só membro medra ca,
da vez máis. Os asuntos familiares son sempre moi conflitivos
senda a raíz de moitos actos violentos na sociedade actual. fí,
xense, por exemplo, como o Parlamento de Cataluña acaba de
meterse a regulamentar as relacións económicas intrafamiliares
debido as distorsións producidas polo paso dunha sociedade de
famílias clásica cara unha sociedade de indíviduos.
Ao capitalismo neoliberal salvaxe interésalle e aposta polo in,
divíduo senda a famíha un resíduo, unha anomalia da superes,
trutura herdada. No capitalismo a lóxica racional é a do cálculo
individual e egoísta. Non existen problemas en USA co au,
memo de divorcios e separacións que dan lugar a boas ganán,
cías do colectivo de avogados sendo mesmo capaces de vender
séries televisivas de éxito con argumentos baseados nos confli,
tos ínter e intrafamiliares. Nunha sociedade onde os direttos e
deberes dos sexos están equiparados legalmente a lóxica de
comportamento de homes e mulleres é exactamente a mesma.
Só unha anomalía dificulta pero non impide a total igualación:
só a muller pode ter fillos. Iso significa un periodo mínimo dun
· ano no cal a muller noñ ten posibilidade de competir-no roer,
cado en igualdade de condicións co home. A existéncia do ser,
vício militar equiparaba, dalgún xeito, as condicións de partida
dos dous sexos. Eliminado este a muller está en piares condi, ·
cións para competir en calqueira mercado. De feíto, moitas mu,
lleres son despedidas ao desc~brirse que están embarazadas, ou,
tras e.sterilizanse para poder ser contratadas. Nótese que ao ac,
ruar deste xeito están renunciando a exercer o monopólio da
reprodución que a natureza lle conferiu. O suposto sexismo das
empresas, é unha falácia -pois nada impede que mulleres empre,
sái:ias contraten, por exemplo, só mulleres. En realidade, o siste,
ma económico condena á mullere ao home ás mesmas candi,·
cións competitivas e nese campo han de xogar e xogan todos.
Nesta primeira reflexión baste dicer que o abandono do papel da
muller mai de família e a súa sus.t itución polo ideal da muller
traballadora equiparada ao home pode ter avanta.Xes.pero tamén
terá inconvintes. Como indivíduo a mul1er só traballadora ha de
ser protexida como traballadora, non como ÍnulleL Colectiva,
mente, haberia que buscar algún método para reproducirse.+ ·

'Ao capitalismo neoliberal salvaxe
.
interésalle e aposta polo indivíduo
sendo a família un resíduo" .
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O nacionalismo

Xuízo a un mestre
insubmiso na Coruña

. DA
TERRA
AS2BAL.L.ADA

"Ante esta atitude tan
belixerante co galega, de
castigo aos seus usuários,
solicito por escrito os motivos
polos 'cais a miña solicitude non
é aceitada. Agora é cando
.
T elepizza decide recoller a miña
solicitude para evitar posíbeis
accións legais, negándome o
escrito e o nome dos
encarregados", conta Sabela
que ere que a aceitación da
solicitude era un xeito de evitar
reclamacións e, despois, ''tirala
ao hxo".

ante o cerco informativo
-0- M. VEIGA

Desde hai algun tempo, todos
os debates sectoriais do nacionalismo rematan ante o
mesmo interrogante, ante o
mesmo Rubicón, imposíbel de
cruzar. Non se entoan xa consignas clásicas afinal dos actos
e manifestacións, senón que
todo o mundo se pergunta: Como superar o cerco informativo?
Adentrarse na matéria en cuestión abre tantas dúbidas e enigmas, como llas abria nos séculas XIV e XV aos expertos navegantes da fachada atlántica
peninsular a hipótese de perder
1
de vista a costa. Máis alá, as
augas remataban nun rompente abisal ou se cadra emerxian
monstros das profundidad.es.
Quen o sabia!

(que lle pergunten a Domingo
Merino pela sua. experiéncia na
etapa de alcalde da Coruña).
Esas son as variábeis prévias,
coas que hai desde lago que
contar. O problemq está en
que facer ante iso. E dicer: o
nacionalismo encóntrase ante
un ponto de inflexión político.
Velaí o dilema: galeguizar os
méios ou construir méiós próprios. Unha mudanza estrutural
no país supón a concreción de
ambas posibilidades. Pero cal
servirá de cebador? Cal das
duas determinará o cámbio?

Uns meios

de cQmunicación próprios

Os meios de comunicación non
son moi diferentes do resto da
sociedade e, se un sé fixa, ve se que o debate é ben similar
ao que tivo como eixo a disxuntiva entre galeguizar os
A evolución positiva da carpintepartidos estatais ou apostar
ria de ribeira nacionalista, a mapot forzas próprias . Tamén no
dureza da sociedade, impele a
sindicalismo sucedera algo pacoñecer noves mundos, pero
recido. Velaí a polémica histórifaltan cartas de navegación, alca entr'e erguer unha nova cenguén que sufrague os gastos de
tral · sindical ou sumarse ás cobarcos dispostos a adentrarsS" - misións obreiras que monopolino oceano ignoto e falta tamén
zaban a loita naquelas datas.
un chisco de audácia.
Se o nacionalismo está onde
está é porque apos-tou nos
Desde que foron recoñecidas
dous casos pola segunda alteras liberdades formais de prennativa, non sen grandes esforsa e expresión, o nacionalismo
zos, incomprensións e custos
xa percorreu todo o arco do
personais. O que parec;:ia utoabano: desde increpar virulenpia, tornouse factíbeL
,,
tamente aos profesionais dos
xornais no foro da Quintana, a
A situación no campo dos
c;:onvidar aes responsáoeis dos
méios de comunicación é ainméios de comunicación. a ceas
da moi precária. Hai menos
en restaurante neutral. O resulpublicacións en galego que antado de ambas tácticas, curiotes do 36, se se exceptua o
samente é o mesmo, é dicer: . papel da TVG, de tal modo
case nulo.
q_
ue o militante ou simpatizante
nacionalista mírase cada maOs méios de comunicación teñán no espello do seu ninguñen a sua economía: custos de
neador, agarda a sua grácia e
persoal, custos das fontes,
trema ante as suas insídias.
economías de escala, mercaAinda hai tempo, con todo, pados locais, publicidade, subra que en Galiza non se faga
vencións (velaí un oportuno terealidade aquel aforismo que
ma de tese para a universidade
tan ben definía ao PC da trangalega), e tamén a sua ideolo-· sición , segundo o cal cada vez
xia, non sempre nen mecanique editorializaba El País temcamente subsidiária do anterior
blaba o comité central.+

Polo uso do galego, despois.de catro anos de negativas

AXunta concédelle
. unha axuda de 1 millón de pesetas a A Nosa Terra
A Secretária Xeral da Consellaria
de Cultura e Comunicación So. cial ditou unha resolución pala
que lle concede a Promocións
Culturais Galegas, S.A., empresa
editora de A Nasa Terra, unha
axuda de 1 millón de pesetas.
Esta axuda otórgase pola promoción do uso do idioma galego, segundo a convocatória realizada
.no DOG do 19-09-96, que estabelecia 10.000 pesetas por cada
número publicado, dos meios escritos non diários. A comisión da
Xunta decidiu redondear a cifra.
Desde hai catre anos, A Nasa
Terra, non recibía nengunha
axuda da Administración Galega

por este conceito, senda en
1990 a cantidade otorgada de 5
millóns de pesetas. A Nasa Terra recorrera ao Valedor do Povo
e ao Parlamento Europeu denunciando esta discriminación
que a Xunta baseaba en non ser
unha publicación diária, segundo
o decreto modificado expresamente en 1990. En 1995 a Xunta
modificou de novo o decreto de
convocatória das axudas, incluindo expresamente publicacións non diárias escritas enteiramente en galego, pero á hora
de as dotar presupostáriamente, ·
estas quedaron excluidas de novo, polo que A Nosa Terra interpuxo unha demanda.+

Castelári.
·obrigatório

en Telepizza
Sabela Costoia é unha moza da
Coruña que, tras rematar unha
carreira universitária e estar
preparando unhas oposicións,
busca un traballo.
As suas experiéncias nesta
búsqueda non son moi
positivas, agravadas pola·sua
condición de galego-falante.
"Através dun xornal do día 24
de Novembro <leste ano,
Telepiz.za oferta ~raballos de
pizzeras no seu local de Barrié
de la Maza, 23, na Coruña. ao
día seguinte entrego neste
estabelecemento i.mha
solicitude para o pasto de
traballo que posteriormente
serta revisada pola
encarrégada. Esta, ao observar
que a solicitude estaba escrita
en galega, infórmame sobre a ·
obrigatoriedade de falar
español na sua empresa. Ante
a miña negativa e crítica á
política de empresa,
evidentemente disqiminatória
ao me negar o direito -e que
polo tanto teño que impar- de
traballar no meu país na miña
· e única língua, se me
comunica que a
solicitude fica
11'
invalidada",
....--~
con'ta Sabela
Costoia, que
voltou ao
local da
empresa pola
tarde para facer
unha reclamación.

Para Sabela "esta é unha proba
máis da existéncia dun conflito
lingüístico grave e dunha
discriminación que ainda
.existe, e frente a cal hai que
actuar esixindo e exercendo ese
direito con todas as
consecuéncias". Non é a
primeira vez que lle pasa algo
similar xa que leva un tempo
•
buscando traballo e se lle
pechan as portas en todos
aqueles estabelecementos de
atención ao público xa que
moitos deles exixen o
castellano no traballo. "Non
me resigno a que o galega iga
senda unha lmgua escrava dos
prexuizos, nen a que o español
sexa unha obriga na ociedade
galega que nen sequera se
discute", sinala Sabela Co toia.
En Telepizza págan e 30.000
mil pe etas por once horas de
traballo semanais. As horas
extras, habituais, non se pagan.
Sabela fai unha última
recomendación. "Que se fagan
as pizzas na casa e que se evite
dese xeito que unha empresa
que explota, manipula e
coacciona ás suas traballadora
e traballadores ·triunfe".+

Axuda para Cuba
desde o Val Miñor
A asociación de amizade
galego-cubana Francisco
Vil/ami/ organiza unha
campafiadeaxudapara
Cuba no Val mifior. Os
· membros da asociación
sinalan os efectos do ciclón
Lili que pasou poia illa en
Outubro, deixando máis de
50.000 vivendas destruidas,
78.885 afectadas e 740.000
hectáreas de cultivos
destrozadas obrigando ao
translado de medio millón
de persoas. A 1ista de
material inclue gafas
graduadas, alimentos para
nenos, xeringas, algodón,
esparadrapo, tiritas, gasas,
vendas, compresas,
desinfectantes, aspirinas,

. .J........

-11-~~-------···~-

M.

O Martes 3 de Decembro foi
xulgado na Coruña ·o
profesor do instituto de
Ensino Secundário de
Carballo, Carlos Sánchez
Crestar, aoque se lle pediu
2 anos 4 meses e un dia e
que podía ser inabilitado
para a función docente.
Diferentes colectivos
antimilitaristas da cidade
convocaron unha folga nos
centros de ensino médio
contra os xuizos a
- insubmisos e en apoio de
Sánchez Crestar, que é a
afiliado da CNT. Outras
centrais como a CIG
amasaron a sua
solidariedade con el e con
todos os mestres que están
a ser xulgados asi como o
rexeitamento á utilización de
prestacionistas nos centros
educativos.+

VEIGA

Un século de tendeiros
O noso grande novelista -e fino sociólogo- Otero Pedraio escrebeu que os tendeiros, andando o último tércio do século pasado, permanecian ainda en estado de "larva homildosa". Os tempos
que viñan ian ser os da sua mefamorfose e plenitude.
Pois ben, hoxe ese estamento social parece encontrarse no fin do
seu ciclo. E non porque non tivese posibilidades de sGbrevivir: velaí as cidades médias italianas plagadas de rendas, modernas e vistosas, senón porque algúns . dos seus responsábeis albergan un ha
mentalidade suicida. Ven isto a conto das palabras do presidente
da federación provincial de comerCiantes pontevedreses, António
Reguera, quen calificou de "morralla" ás persoas, negros, portugueses e xitanos na sua maioria, que practican a venda ambulante.
Reguera pediu mesmo a sup resión do mercadillo v:igués de Bouzas
os Domingos, un lugar que lembra os marché ao puce (mercado
de pulgas) que ·recomendan os guias parisinos. Paradoxicamente,
Reguera non tivo inconveniente en aceitar a instalación dun
novo hipermercado francés na Travesía de Vigo. Claro que non
todos os tendeiros son racistas e nocivos para os seus próprios
negócios como Reguera, pero ben farian en demostralo escollendo outro presidente.+

antibióticos e
antigripais,
out ros
medicamentos
en boas
condicións. Na
Guarda,
pódense
entregar no
concello, no centro de
saude, na CIG e CCOO; en
Oía, na farmácia e no centro
de saude; en Goián, no
centro goianés; en Tomifio,
no centro de saude e no de
servizos sociais; no Rosal,
no concello, na Liga de
Amigos do Rosal e no
centro de saude, e en Tui,
na Policia Local e na
farmácia Areses. Quen
queira aportar cartos pode
facelo na conta do Banco
de Galiza 0097-8977-650600063639.+

Festival a prol
da selección galega
Xa está en preparación o
festival que se celebrará na
Estrada en Xaneiro a pral da
selección galega de futbol no
pavillón da Fundación de
Exposicións e Congresos.
MCD, do País Basco, Os
Diplomáticos, da Coruña,
Skatalá, de Barcelona e Fus
Quenlla, da Estrada serán os
grupos participantes. A ·
organización corre a cárrego
da asociación do colectivo
Estadea . .+
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O Xeneral Manglano con Sáenz de Santamaria e Sáenz de Tejada na tribuna que ia ser voada como comenzo do golpe militar.

Afirma que non se depuraron responsabilidades
e

n

o

Felipe González recoñece que en 1984
se tentou dar.un golpe de Estado na Coruña
*A. EIRÉ

Dicer a verdade

Unha semana antes de que
saise da cadea António Tejero, o último implicado no golpe do 23-F, Felipe González
recoñecia nunha entrevista
que en 1984 tentaran, de n·ovo, dar un golpe de Estado,
que comezaria na Coruña o
dia da celebración das Forzas Armadas. O ex presidente do Governo español tamén afirmaba que non se depuraron responsabilidades.

Polos mesmos dias, Jordi Pujol
afirmaba que "agora xa se pode
dicer o que se queira". Recoñecia, asi , implícitamente que, durante estes últimos anos existiron
moitos lados escuras aos que
non chegou a luz da transparéncia que lle deben as administracións públicas aos cidadáns.

A nova do intento de golpe de
Estado que se pretendia dar en
1994 saltara aos meios de comunicación dias despois da parada militar celebrada na Coruña,
pero foi desmentida oficialmente,
propagando o rumor que era ETA
a que intentaba un grande atentado contra o Rei e a cúpula militar. Non era precisamente ETA,
senón membros do Exército ,
apoiados por unha trama civil non
desmantelada en 1981 , os que
pretendian apoderarse dos resortes do Estado despois de eliminar
á família real , ao Governo e á cúpula militar. A tribuna desde a
que as autoridades presenciarian
a parada militar celebrada na Coruña, situada no Obelisco, seria
voada cunha potente carga explosiva colocada debaixo.
Afirmábase daquela que , dias
antes da celebración, os servicios segredos detectaron escuras movimentos na cúpula militar e, lago, nun recoñecimento
exaustivo atoparon unha espé. cie de túnel que se prolongaria
até mesmo debaixo do sitial das
autoridades, despois de lograr
unha primeira confesión dun detido. Agora, Felipe González recoñece aquel intento de golpe,
que el califica de cruento, pero·
non quer especificar máis.

o

s

Non realiza as declaracións nun
intento de-sacar á luz escuras
tramas que se moveron na chamada Transición , senón de exculpar ao xeneral Manglano e
de loubar 0 seu papel e o do ·
CESIO, grácias aos que, afiJma,
se puido parar o golpe. González tamén recoñece tranquilamente ~ue se abortou o golpe
mais que se fixo uri arranxo interno, sen depurar nengunha
responsabilidade. 1 , • • , {

Comentaba hai algun tempo un
dirixente socialista que o grande
erro do seu partido, máis alá dos
sectores que se implicaron en
dubidosas operacións, foi o non
explicarlle á cidadania os problemas cos que se ia encontrando
na sua acción de Governo e as
dificuldades que lle impedian superalos , entrando na dinámica
dos segredos e sen recorrer "ao
imenso caudal de 1O millóns de
votos que poderian facer mudar
o curso dos acontecimentos".
Tamén afirmaba que, o tentar
resolvelos desde dentro , sen
transparéncia, foi o que os levou
a que embulleiraran non só a
sua xestión , senón tamén a própria imaxen partidária.
O papel dos servícios segredo~

B.

Fumos a semente

españois ao longo destes 25 últimos anos están ainda por escribir e os documentos do CESIO só son miga~las interesadas
nunha guerra de presións e resituacións que se está a dar no
Poder, e que agora situou na
Xudicatura o dique de contención e, tamén , os aliviadoiros.
Ouas situacións teñen significa!iva importáncia neste contexto de
sombras chinesas que se moven
polos sumidoiros do Estado. O
caráct~r militar da Guardia Civil
que controla importantes resortes
de poder, sen que se lograse ainda democratizala, por un lado.
Polo outro, a entrada na OTAN e
a sua configuración como forza
pacificadora, pois así é como se
apresenta nas suas intervencións
nos distintos conflitos. Unha pacificación, semellante ao das forzas armadas británicas en Irlanda do Norte, que oficialmente están ali non para ocupar ese país;
senón para interpoñerse entre os
belixerantes e pacificar o território. Ambos aspectos con~úganse
hoxe mal, e por isa os intentos de
resituacíón interna que se viu na
abriga de impulsar González na
última etapa no Governo.+
LAXE
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Clima de negociación
Xavier Arzallus perguntábase a semana pasada, nun acto partidá~io, se
o que molestaba de ETA ao Estado eran as suas accións o u as suas reivindicacións. Arzallus ten a virtude non só de medir as suas palabras
(ainda que as presenten case sempre como pr6vocacións) senón tamén de medir os momentos nos que as pronúncia. Aos poucos dias o
G overno central recoñecia algo xa sabido e anunciado desde estas
mesmas páxinas:· estase a negociar cos GRAPO. O bispo Setién aproveitaba o Nadal para demandar de novo unha saida negociada ao problema de Euskadi e, polos mesmos dias, Margarita Robles, máxima
responsábel de Interior na última etapa de Felipe Gonzále? na Moncloa, pronunciábase de novo a prol de comezan as conversas con
ETA. As condeas con~ra os empresários que.pagan impostas e rescate,
voltáronse agora comprensión e a:xuda. Este clima era rachado desde.
algun sector do Govemo con tres feitos sjgnificativos. Anúnciase con
gran parafemália informativa que ETA pretendia atentar contra altos
cárregos franceses. A nGva, nos xomais galos, non sobrepasou o espácio dunha columna, só era a carta dun etarta; dician. Tamén se ánun- .
ciou -un novo "atentado selectivo en Barcelona" e, )mediatamente,
deuse a réplica poliGial publicitando o grande logro de atapar un piso
franco do Comando Madrid, cando ·este o tiña xa abandon ado hai oito meses. Está visto ·qu·e ainda hai sectores guvernamentais que non
e tán preparados .para unha negociación con ETA que xa cornezou. +

CóbAX, 11

Hoxe somos esta vida
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Anarquista eautor da·biografia de Durruti _

Manifestación en Bilbo
polo t·ranslado dos presos

'Abel Paz
'Só _
os indocumentados din que Durruti era un sanguinário'.
*

ARANTXA ESTÉVEZ

A ABEL PAZ, SEUDONl~O DE DIEGO ·CAMACHO, LEVOULLE DEZ

ANOS DESPOIS NON SE PUIDO. LER NO ESTADO ESPAÑOL. UNHA

ANOS RECONSTRUIR A BIOGRAFIA DE DURRUTI. REALIZOU O TRA·

NOVA EDICION, A CARREGO DA FUNDACION ANSELMO LORENZO,

BALLO NO EXILIO DE PARIS, ONDE EN 1972 SE EDITOU POR PRIMEI-

TROUXO A ABEL PAZ A GALIZA, ONDE NON SO

RA VEZ DURRUT/ EN LA REVOLUC/ON ESPAÑOLA, QUE ATÉ CINCO

TAMÉN DA MILITANCIA NA CNT, DO EXILIO E DO COMPROMISO HOXE.

Como realizou a investigación
sobre a vida de Durruti? ·

~ALOU

DE DURR.UTI,

f

Son dez anos de traballo. Ao ' ~
princípio. non tiña que ser a biog rafia de Durruti senón unha
breve história da Guerra de España. Estaba na Franza curándome dunha lesión pulmonar
que contrain nos cárceres franquistas. Comprobando o que se
escrebera sobre a Guerra de España, vin .que habia un cliché imposto polo PC que daba un)la visión dos anarquistas como bandidos e tolos. Estaban vendando
unha história que, polo menos,
non era a miña história. Enton
decidín escreber algo sobre a
nosa experiéncia pero avisáronme que ia perder o tempo se
pensaba publicar na Franza xa
que ia topar oposición. Déronme
a idea de escreber a biografia de
Durruti envolvéndoa nos acontecem entos. Era un personaxe
aprezado, incluso os partidos
políticos non se atrevían a criticalo. A dificuldade estribaba en
que Durruti era como un militante obreiro, non era unha persoa
dia interesar aos fascistas e o
tia todas as conquistas sociais.
que deixara escritos. Tiña que
Partido Comunista ( no libro reNon habia ninguén que pensara
valerme de testemuñas directas,
cóllense as diferentes · versións).
en quedarse en casa porque os
situalas no contexto. Ao estar na
Durruti abraiaba á xente como o
militares significaban a barbárie.
Franza, non podia consultar as
fixeron as Brigadas lnternahemerotecas españolas. A xente
cionais. Para as tropas franquis- - Como foi a atitude de Durruti
que pasaba a fronteira traiame
tas ese era o perigo. Enlazaba
coas mulleres da frente?
información. Ao extranxeiro non
coa fé dun povo. Hai que ter en
podia ir porque non tiña nenguncanta que co nivel cultural e coa
Na columna Durruti habia moitas
Ha bolsa. Atopei a un sobriño de
economia que se estaba a ermulleres pero criouse unha situaDurruti, Manuel, que estaba en
guer en 1936, o Estado español
ción de perigo de saude. A muller
Alemaña, que me apresentou
seria hoxe, sen guerra civil, unha
ten a mensrruación e necesita
aos pais, que me deron datos
Suiza, O levantamento non teria . unha hixiene especial. O home
.sobre a infáncia e a mocedade
éxito sen os fascistas italianos e - podia lavarse en calquera sítio,
até a folga ferroviária de 1917,
pero a muller non e provocaba
os nazis alemáns. O pavo estaba
que é cando se manifesta como
disposto a non deixarse aplastar
enfermidades . Nas trincheiras
militante activo do movimento lie niso tivo moito que ver a CNT e
non se pode ter o hospital ao .labertário. Ai comeza o seu exílic;>:
ª espontaneidade das loitas.
do e decidiuse enviar ás que estaban enfermas a que se curasen.
Seguirlle os pasos por AmériRealidade e paixón
e ao resto a liñas de retagarda.
ca non foi difícil?
As que. non estaban enfermas
non entenderon a decisión pero
Por qúe o seu carisma? Que
Hai unha série de indocumenaporta á CNT?
cando se tomou esa determinatados que sacan datós do meu lición, a muller de Durruti estaba
bro e os manexan como lles dá a
con el tamén tivo que marchar.
Durruti pe$a e falarase del ao
gaña, como" Cesar Vidal que o
longo dos anos na histór~a. pormaltrata tratándoo de ·besta e de
qu~ entra con bon pé . E unha · Anarquismo,
sanguinário. O caso é que contactei con xente que o coñecera · espécie de figura lexendária,
autonomia e exílio ainda.-que comó aharquista non
cando pasou por Cuba, México,
fne gost? esta palabra. Xa ·en
Chile, Peru, Arxentina e Uruguai.
Cre na vixéncia de experiénLeón, en 1917, cando se opon á
Toda este periodo e~tá moi ben
cias como a colectivización?
UGT en contra de que a taiga
reconstruido no libro. Esa parte é
remate, aprézase o seu talante.
moi movida, incluso os americaSigo crendo que o anarquismo
He.gel di que os homes pr.ovinos levanme aterecido cartas por
ten a solución a moitos probledenciais soA os que se atreven a
fp.~er unha película·só desaparte.
mas porque a autonomia do indidicir en voz alta o que o resto
viduo ainda non existe . Non hai
E apresentado como un bandido,
como un asaltador de bancos
pensan en voz baixa. A atitude
autonomia sen federalismo. Tede Durruti resposta ao que os
cando en realidade só atracou un.
ño en mente a España de hoxe,
demais queren facer e non teAxudou á Federación Obreira Arun estado de autonomias sen
xentina, en México e coopera nas
ñen a audácia necesária. A xenautonomia. Fraga é un virrei que
escalas. Polo seu activismo, non
te non esquece facilmente ás
ten que ir a explicarse á Moncloa
persoas cori paixón. Non é que
pasa desapercibido.
porque é o delegado do poder na
xente pensara que era un salGaliza. Son autónomos os conQué pasou coa morte de Duvador senón que era precisa a
cellos? É autónomo o individuo?
rruti? Quen o matou?
sua existéncia para non perder
A sua única función é pagar imas forzas. Son momentos da hispostas. A actual situación cria loiÉ a parte máis mórbida: a nin- tória nas que un home entra ne- tas de poder entre comunidades.
guén lle interesa como vive sela. A CNT, que tiña perta de un
Solucionariase cun estado fedemillón e médio de afiliados, queral no que cada povo ten direito a
non como marre. Hai moita especulación : unha bala perdida ou
ria facer a revolución social e a
ser libre respetando ,aos pavos
un atentado. Pero a marte só poRepública, mal que ben ; garanda sua beira. A centralización

',

a

5D

Mill_eiros de persoas manifestáronse palas ruas de Silbo
pedindo o translado a Euskadi
dos presos da ETA o Sábado
30. Portando as fotos dos 600
presos da organización, espallados polos cárceres do Estado, os manifestantes camiñaron en silenzo na convocatória
de Senideak, colectivo de familiares e amigos de presos.
A central sindical maioritária
no País Basco, ELA-STV, respaldaba ·esta manifestación, á
que acudiron alcaldes e concell~iros do PNV e EA que,
ainda que a título persoal ,
amasaron a vontade dos partidos políticos bascas do
reagrupamentos dos presos.
O próprio Xabier Arzallus estivo de acordo coa finalidade
desta manifestación , que congregou a deceas de miles de
persoas , entre as que se atopaban os membros de Elkarri,
os secretarios de ELA e LAB,
o cantautor Mikel Laboa, o cociñeiro televisivo Karlos Argui ñano e alguns dos xogadores
do Athletic de Bilbao e da Real Sociedad.•

Hasán presiona coa pesca
•
para negociar
a débeda con lunar

A. IGLESIAS

non pode aplastar ao individuo e
os concellos teñen que xogar un
papel importante. Pero non creo
que sexa solidário que cada un
falernos nunha língua.
Pero os povos teñen direito á
sua língua
Estamos dentro dunha entidade
xeográfica na qué aprendimos todos o mesmo idioma nas escalas. Entón, se fosemos racionais,
a língua materna na Galiza seria
o galega, a cultural o castellano e
as anexas, o euskera e o catalán .
Como foi a sua volta do exílio?
Ogallá non tivese volto, estaba
moi ben na Franza. Sain do cárcere en 1952 porque non n:ie
deixaban vivir. Buscaba traballo,
facia a proba de oficinista e pedían me o certificado do último
traballo. Como o único que tiñas
era o certificado do cárcere, collianche o enderezo e dicianche
que xa te chamarian. Traballabamos recollendo papel ou na
· economia sumerxida sen pagar
seguridade social. Moitos compañei ros atopáronse aos 70 .
anos sen ter cotizado. Eu tiven
que explicar que a represión
franquista non me permitira traballar legalmente .. Nen te escoitan. Esta democrácia non entendeos 9oce .anos perdidos na cadea. Cómo se explica que haxa
xente cobrando 32.000 pesetas
e vivindo na puta miséria? Voltei
en 1977. Neste tempo, editouse
o libro de Durruti, a xente queria
enterarse de todo e, por iso, se
vendia moita literatura anarquista. Como baixou a CNT? Como
chegou o PSOE ao poder? Por
que o PC non cumpriu as expectativas? O- consumo e a deshumanización poden explícalo.•

Ainda que nos últimos meses
do Governo de Felipe González, a oposición popular obstaculizou a negociación da
débeda con Marrocos, José
Maria Aznar decidiu agora
perdoar parte deses cartos a
cámbio de intervir no accionariado de empresas deste
país. O acordo foi subscrito o
Luns 2 de Decembro por Rodrigo Rato, ministro de Economia. A razón de fundo está
nas presións que Hasán 11
exerce no tema da pesca, que
pode afectar de novo á frota
española. O presidente do
Governo e o da patronal CEOE, José Maria Cuevas, xa visitaran Marrocos en Maio co
motivo de tender novos lazos
empresaria is.•
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Lizondo, fundador de UV,
expulsado do partido
Vicente González Lizondo ,
presidente do Parlamento de
Valéncia, xunto con outros
dous membros de Unión
Valenciana, o seu. asesor, Manuel Campillos e o senador Vicent Ferrer, foi expulsado da
militáncia da
organización
da que el foi un
dos
fundadores . A
sua intención é
non abandoar
a presidéncia
das Cortes auGonzále:z: Lizóndo.
tonómicas pero
PP e UV, que
governan conxuntamente, estudan reformar o regulamento
co que poderian obrigalo a re- •
nunciar á presidéncia. A razón
da expulsión do partido ~stá no
incumprimento dos estatutos
por parte de González
Lizondo, político polémico e
que, incluso dentro da conservadora UV, constitue un
elemento de crispación. +
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_Eduardo VIII abdjcou en 1936 ·para reservar unha opción británica nunha hipotética Europa nazi

Londres desclasifica os protocolos do seu Rei fascista
tomou en Exipto a i11iciativa
para disputar aos alemáns o
A desclasificación da correspondéncia e protocolos Eduardo _domínio sobre o petróleo de
VIII de Inglaterra, revelan que o Estado británico queria reserOriente próximo. Nesta altura,
varse unha opción dentro dunha Europa governada polos nao Estado británico procura
zis e veuse obrigado a apartar ao Rei abertamente fascista
melllorar a sua reserva de macando comprendeu que os aliados intervirian. Os documen-· nobra de cara a unna previsitos agora publicados indican que coa ab.dicacion de Eduardo
bel intervención norteamericaVIII, o poder reservábase de feito unha carta de compromiso
na. Segundo a letra dos papeis
cos nazis, de enorme valor para o caso dunha vitória do Eixo.
do Duque de Windsor, Churchill veuse abrigado a asinar o
fin do imperio británico en lalta
Telegramas cifrados, cartas e
polo governo fascista. Unha
por ter reservado unha .imporprotocolos do ministerio de
vez conxurada a invasión nazi,
tante participación na empresa
Exteriores británico, desclasino verán de 1941, Churchill reficados ao se cumpriren sesenta anos, confirman que a
xerarquia do governo dominante dentro do bloque capitalista acariñaba un ovo dentro
da cesta nazi. Esta alternativa
consideraba a avantaxe de
tratar co Eixo o reparto do
~
--mundo que resultaria dun po. --sibel trunfo nazi sobre a Unión
Soviética.
-0- G. LUCA

Os papeis de Estado que agora se dan a coñecer deixan en
evidéncia unha mentira oficiál
que baixo apariéncia de melodrama defendeu o Governo británico para protexer a continuidade da institución monárquica. Na realidade , a Coroa reservaba un pretendente a un
mundo de domínio nazi e outro
para o caso en que a premi néncia fose norteamericana,
como. finalmente sucedeu. Unha vez resalta a discusión entre a fracción fascista representada por Stanley Baldwin e
a que se conformaba coa idea
dun horizonte democrático no
que o domínio pasaría inevitabelm ente a mans da Casa
Branca, estes últimos, representados por Churchill, resolveron oferecer en holocausto a
própria figura do rei Eduardo
VI 11 e para isa inventaron un
matrimónio de inconveniéncia
coa divorcida norteamericana
Wallis Simpson para aducir
que a igrexa Anglicana non pa. saria por un monarca (cabeza
visíbel da institución fundada
por Henrique VIII) que reinase
en pecado .

A versión rosa
Esta versión rosa do rei que
abdicou por amor a prol do seu
irmán, forma parte desde 1936
de todas as enciclopédias do
mundo. Na realidade, o rei dimisionário, co novo nome de
duque de Windsor, mantivo
unha corte exiliada explícitamente pro-hitleriana coa que-o
capitalismo británico se reservaba un interlocutor preferente
para o caso de que o Reichstag dese descabezado o socialismo. O duque non agachaba
a sua simpatia por Franco e
Hitler e durante a Guerra de
1936
Despois de Eduardo VIII -abdicar no seu irmán que foi corcad o co nome de Xurxo VI, o
governo pro-fascista de James
Baldwin dimit~u pero o conservad o r Neville Chamberlain
mantivo durante a guerra de
1936 unha liña de apoio a
Franco mentres defendía a
non intervención. En plena
guerra contra a República,
Chamberlain fixo Unha visita
oficial a Roma (Setembro de ,
1938) na que foi condecorado

fascista que prometía acabar
co socialismo pola via prusiana. Norteamerica alzouse co
prémjo dunha industria europea danana pola· guerra, a
conseguinte colocación de excedentes e un plano de reconstrucción, como continuidade dun bombardeo selectivo
do tecido fabril da Europa ocupada, que representou para
Estados Unidos a etapa de
crecemento máis importante
da sua história. +

ftJAERQPORTO O.E VIGO
NOVO EDIFICIO TEfil1INAL
O investimento de 2.400 millóns-de-pesetas
permitiu dotar ao Aeroporto de Vigo
duo novo edificio terminal, con máis
de 7.800 m2, que posibilita o tratamento
de 1.680 pasaxeiros á hora, uns
sorr.ooo pasaxeiros/ano.
Realizouse tamén a ampliación da
plátaforma de estacionamento de
aeronaves e a nova vía de rodaxe cunh~
superficie de 50.000 m2• Obras que,
xunto coa renovación e modernización
doutras instalacións, permitirán
atender, en condicións de alta calidade, os
·tránsistos previstos nos próximos ·dez anos.
O obxectivo de· todos estes traballos
é ofrece~ aos usuarios maior .calidade
de servicio e mellor confort .

Aena

A._

,

~eropuertos Españoles

~• ..:....Navegación Aérea
.

.

Ministerio de Fomento

Eduardo VIII
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Notícias: Folga xeral
na Límia,
manifestación nas
Pontes, estudantes
- mallados en
$antiago. Tractorada
1 contra a cuota láctea.
Fólga de funcionários
da Xunta. Pausa para
publicidade: Galiza
Pórtico da Glória.
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En Lugo rompeu un
depósito de auga e
inundousé un edifício.
Unha muller que
estaba no ascensor
1
viu como a auga lle
entraba pelas
regandixas e ia
subindo" A chea
parou cando lié
pasaba xa da cintura.
Contouno ela mesma
na rádio. Semella
unha metáfora.

El Correo Gallego
titula en portada: "La
defensa de nuestro
idioma protagoniza
los Premios Galicia

Se este fachendoso oscurantismo
e estes ''trifásicos" funcionan a nivel de cursos, qué podemos agardar dos traballos , os que "non estamos conectados á rede do
clientelismo"? E estes son os que
ousan aprenderlles democracia a
certos países nas "Cumbres"?

O Venres 1. . de Novembro, anunciábase nun xornal , un Curso de
Orientación Profesional da Consellería da Familia, Mullere Xu~
ventude en colaboura co lnstituto da Muller, a impartirse en Ferrol. O requisito para solicitalo?
Ser muller titulada superior ou
média na rama de humanidades
(preferentemente pedagoxía,
psicoloxía ou socioloxía).

Se solicitaches este curso e
_queres denunciar a ilegalidade
do proceso de selección , faino
escribindo a tódálos xornais , e
ponte en contacto con:+
IOLANDA T EIXEIRO R EI

(FERROL )

Pensións suízas

PEEEEREEZ!!
AVISE AOS PERIÓDICOS DE QUE
VOLVEMOS SER GALEGUISTAS. E AVISE
A RAXOI, NON O VAIA TOMAR EN SÉRIO ...
AH! E CHAME Á RÁDIO GALEGA: QUE NON
POÑAN MÁIS A LUZ CASAL, QUE
DESQUE GRAVOU O "NEGRA SOMBRA"
PERSÉGUENOS O
MEIGALLO

Entrego no Centro de Formación Ocupacional de Ferrol a solicitude, na que constan os seguintes datos :
-Persoais (nome e apelidos·,
DNI, enderezo, tlfno ... )
-Académicos (riscar cun aspa
nun cadro se es titulado medio
ou superior, "mais sen pedir que
especifiquemos qué tipo de titu!ación ternos").

Teño un só punto . Pergúntolle
sobre o critério de selección e só
me din que estou na lista de prepor mor de qué me deron ese
seleccionados, mais que non me
punto. Non sabe , non contesta.
-Laborais (antigüidade no pacolleron, -que
Solicítolle que me diga cómo saro, traballos realizados e cargas
chame á Deben cal é a miña titulación, pois
fall)i_liares).
legación da
na solicitude só me pedían que
riscara nun cadro se era media
Coruña. Cha- Se estes
Dinme que o Curso vaise retrasar
mo. Para meu
ou superior, mais non saben que
·
"tn'fa's1'cos"
a redor de unha semana, "que
son pedagoga. O currículum sepasmo, d invaia f_acendo un currículum para
gue nas miñas mans polo que
me, nun tono funcionan a
entregalo na entrevista de selecasoballante,
tampouco saben dos meus "curción á que me citaran por tlfno."
que non teño -nivel de cursos,
sos. afíns". E a respeito da miña
dereito a coexperiéncia profesional , en qué
qué podemos
Tras unha semana en espera,
ñecer o barecabeza cabe pontuala nun curso
decido chamar co currículum xa
de formación ocupacional? ...
mo antes de agardardos
listo e ... , cal non será a miña sorrematar o proTras aturar todo isto educadatraballos
presa cando me din que o curso
ceso de selecmente, díxenlle que ía facer unha
· xa comezou o 18 deste mes!. De
ción. Solicítoreclamación xa que todo o proseguido, alegan que se lles relle o tal bareceso me parecía un chanchullo
bordaron as solicitudes e a Conmo. Pontúa a titulación superior
máis dos moitos que levo visto
sellería decidiu -escoller á xente
en pedagoxía, psicoloxía ou so- _ en dez longos anos de paro,
por "baremo", por suposto, sen - cioloxía o·tempo de desemprego,
mais dun feíto tan atufafo que
avisar aos interesados e sen peas cargas familiares, os cursos
non estaba disposta a soterralo
dir o currículum. Pido información
afíns e a experiéncia profesional.
como fixera outrora . Cal eren

· CANTINA
MEXICANA

RUA MARTIN CODAX
VIGO

vostedes que foi a resposta?
¡Colgáronme o teléfono!

Ilegalidade
nun curso
da Conselferia da
Famili~, Muller e
Xuventude

Se hai algo que nestes tempos
pode darlle grandeza a un país ,
é a honradez e a eticácia da súa
administración pública. Veño de
ler unha nova que me resulta
conmovedora : o governo su ízo
anda a buscar aos beneficiários
españois, os máis deles galegas,
dun fondo acumulado de mil
seiscentos millóns de pesetas ,
que corresponde a dereitos xubilatórios non reclamados . Trátase
polo visto de trabal ladores tem porei ros (na construcción e na
hostelería) que non chegaron a
ser residentes fixos , así como de
residentes que o foron por pouco
tempo. De seguro que uns e outros consideraron que os seus
aportes á previsión suíza, po lo
escasos ou discontínuos que foron, non lles darían dereito a nada. As cantidades que lles correspondan hanlles vir, xa que lago, como caídas do ceo .
Ainda eu non son nen de lonxe
participante dese esquecido fondo de pensións , non podo menos que expresar a miña gratitude ao governo su ízo, louvando
a súa honradez. Se a em ig ración é unha desgrácia, éo moito
menos, atenuada en boa parte a

Por que baixou a natalidade?

AnaM.

Luciano Álvarez

Célia C.

Remédios Reis

Raquel R.

Parada

Construtor

Funcionária

Estudante

Empregada

Por que subiu o nível de
Non sei. O paro influe
vida e a xente pensa que
porque· os xóvenes teñen
ter un fillo supón unha
medo de mañán quedar
carga económica que lle
sen emprego e non poder
pode restar posibilidades.
soster á família. A xente
A xente non quer nenos - casa menos, pero iso non
porque é un gasto. A cdten relación directa. Póse ec ónómjca tamén é
dese ter fillos s~ n haber
culpábel. Mell_o~ou a camatrimónio porque relalidade de vida pero a cric ións sex uais baiij as
se ine jde . Ad emais, a
igual, e pode haber fil los.
xente casa menos. É ~un
Hai moitas mulleres que
cúm ulo de facto res, uns
non queren casar pero si.
levan aos outros. +
ter fi1los. +
-

• 1

Por que_a muller se in- .Fraga fala moito da natalidade , pero tamén hai
corporou ao traballo e
qeu ver que postos de
ten falta de tempo e ás
vece s tamén de gañas.
traballo hai . Teño unha
Ter un fi111o é .moi difícil
filla e non podo ter máis
hoxe en dia. Eu son un - porque xa me vexo negra
e xemplo. A xente vo1 para mantela. Costa traveuse cómoda, dígoo por
ballo alimental a e mermin mesma, tamén. Semcarlle roupa e non hai sepre estás dicindo que si,
guridade de d arlle uns
estudos no futuro. Sen
pero ao finª l non. Un fillo crea rrio ito sacrifíci0
traba11o non hai fi ll os,
persoál e a xente h oxe
Antes de te r un fi llo hai
prefire vi ver a vida. +
que pensalo moito. •

Non hai traballo e se non
hai dif\eiro non podes
manter unha família e
uns fillos. As mulleres
sairon a traballar fóra
porque hai necesidades
que cobrir. Se a s duas _
partes da parella teñen _
que traba11 ar, quen se fai
cargo des fillo s, págase
un kanguro? Para isD é
preciso oútro sobreso1do.
Estamos no mesmo problema económico.•
.

'
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atribuída a súa representatividade, por iso é a voz delas as que
queremos escoitar, para a partires da exposición dos probl~mas
cotiás e da propria concienciación nun foro aberto de debate poder encamiñarnos cara a lexislación e política necesárias.

súa penalidade, cando o país
receptor é digno e respectuoso
coa man de obra que acolle.
Caso moi distinto é o da emigración nos anos cincuenta aos países americanos. Unha diferéncia
que, neste aspecto da previsión
social, é como o dia e a noite. No
meu caso concreto, teño dezasete
anos aportados no Uruguai
que, á hora da
xubilación, non As cantidades
me valen absolutamente que Hes
para nada. Os
d
trámites fanse, correspon an
os papeis van hanlles vir, xa
alá, pero o re1
sultado é nulo. que ogo, como
govemo uru- caídas do
guaio, que recibe pontualmente do español as pensións establecidas
por convénio, dá por contr? a calada por resposta ante o reclamo ,
por vía oficial, dos dereitos xerados en tantos anos de aportacións
rigorosamente obrigatórias. E cando alguén se presenta en persoa
a tramitar o asunto na Caixa de
Xubilacións de Montevideo, o resultado é o mesmo, ainda que
neste caso mediando a desculpa
dalgún alto funcionário , en plan
confidencial, dicindo que, por causa de térense concedido outrora
moitas pensións inxustas, non hai
recursos arestora para as pensíóns xustas. Talmente así.

o

Non se poderá lexislar sen ternos en canta, xa que nas nasas
mans está, xunto co mar, o ben
público máis importante-de Galiza, por isto veño de animar a todas elas coas súas xuntas rectiras á fronte a participar en calquera das vías posíbeis: como
asistente, ponente, organizador
e mesmo enviando comunicacións para ser lidas e tidas en
canta no proprio congreso. O
ponto de contacto é o local da
Comunidade· de Montes de Valadares. Estrada Xeral a Valadares, 233. Vigo 36314 Vigo (Pontevedra). Teléfono: (986) 46 86
84. Vémonos en Poio.+
·

ceo

Hai sobrados motivos, xa que logo, para saudar o bo facer dese
grande Estado Helvético. E asemade vaia a miña noraboa para
aqueles que, tendo traballo hai
tempo na Suíza, reciben agora
con todos os merecementos regais este benefício. Un benefício
que, aínda por pouco que poida
ser, significa moito por ser inagardado, e sobre todo polo seu
carácter de reintegro social enteiramente axustado a dereito. •
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
(A C RUÑA)

Cara o I C ngreso
das Comunidades
de Montes Veciñais
en Mancotnun
Vai senda notório que as Mancomunidades de Montes Veciñais do Val Miñor, Vigo maila futura Mancomunidade do Morrazo, todas elas da provírícia de
Pontevedra bañadas polo Atlántico, están a traballar na organización do primeiro Congreso
das Comunidades
de
Montes Veciñais de ámbi- Non se poderá
to
galega,
empresa na- lexislar sen
da fácil se te- ternos en canta
mas en canta
a incomunicación entre as
aproximadamente dúas mil setecentas existentes en toda Galiza e que por lei, unha boa Leí,
pese a quen pese (a 13/1989 de
1 O de Outubro) recoñece naquelas a lexítima propriedade
dos nasos montes comunais ostentando· a titularidade dom·inial
xuntarriente co usufruto e aproveitamento deste ben colectivo,
pero privativo dunha determina-da veciñanza no marco das aín-

da sen estatus xurídico recoñecido, como son as parróquias.
Deus mediante para a primavera
vindeira, posibelmente no mosteiro de Poio deámonos cita moitas
destas comunidades no primeiro
congreso pensado e diseñado
por elas mesmas para si mesmas. A reflexión está servida:

É o monte veciñal un ben común e social? A súa finalidade.
Cal debe ser o papel da Administración? Os incéndios forestais , extinción ou prevención?
Os deslindes e amoxonamento
maila defensa da integridade do
naso monte: a Administración a
primeira que incumpre a Lei como camiño de deterioro e abandono que lexitime a súa privatización? A indivisibilidade, inalienabilidade , imprescrición e
inembargabilidade, pilares xurídicos irrenunciábeis .. .
Todo coas palabras intercomprensíbeis que dá a experiéncia
das comunidades, nada de técnicos directores que a miudo teñen

FE DE ERR2S
No número anterior, a supresión dunha liña, causou a deturpación do sentido no artigo
asinado por Manuel Cao. No
cuarto párrafo e onde decia:
"... diante da posibilidade de
seguir enterrando recursos
públicos en actividades nocivas, perigosas e apoio a sectores produtivos galegas ... ",
debería dicer: " ... diante da
posibilidade de seguir enterrando recursos públicos en
actividades nocivas, perigosas e irrendíbeis mentres o
Governo chora cada cadela e
cada medida de apoio a sectores produtivos galegas ... ".
Por outra parte, na sección
En poleiro a/leo, reprodúcese un fragmento do diálogo
con José Saramago, publicado polo semanário portugués Expresso no apartado
de "entrevistas imaginárias",
circunstáncia esta última
que non se especificaba en
A Nosa Terra e que inducia
á confusión do leitor. •
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supor que, como dicia a miña ben
pensante amiga Belén, estase a
referir á nosa exclusiva actividade
de mulleres de cambiar o tampón
ou a compresa unha vez ao mes?
De ser así, non se preocupe tanto
o Sr. Aznar, que xa se encarregan o~ fabricantes de compresas
e tampóns de facilitarnos o labor
e vendernos, na sua publicidade,
a compatibilidade de ter a regra e
·traballar, viaxar, facer deporte e ir
ao teatro sen riscos para as tapicerías das butacas. Mais non creo
que o.Sr'. Aznar estivese a pensar
nas mulleres menstruantes. Eu,
que non son tan ben pensante como a miña amiga, teño a ir:ituición

1 de Comunicación".
1 lso de chamarlle
1 . "nuestro idioma" e
escrebilo en castelán,
· ben merecia un
estudo, non xa socioli ngü ístico, senón

freudiano.

Crack é o mesmo
que cocaina. A
diferéncia é que o
consumen os negros.
As penas por traficar

BELARMINO BARREIRO ROSALES
VICEPRESIDENTE DA XUNTA DE
MM. VV. DE STA. Mª DE CELA
(BUEU), E MEMBRO DO COMITÉ
0RGAÑIZADOR DO CONGRESO

Estimadas
organizacións
de mulleres
Leo ...... o contrato laboral do século XXI , un modelo de contratación -áxil, coa suficiente capacidade de adaptación nun cenário
enormemente cambiante, capaz
de· facilitar a incorporación ao
mercado de estudantes ·que queiran pagarse a sua carreira , de
mulleres que queiran compatibilizar as suas actividades e de
xubilados que o desexen; non
podemos derrochar recurso nengun." .. . (El País, 23-Xl-96). E espero. Espero as prote·stas airadas
nos periódicos, as voces indigna- ·
das nas emisoras de radio, a
chamada a dar uoha resposta
das organizacións criadas con
esa finalidade: defender os inte- ·
reses das mulleres, os direitos
das traballadoras. Hoxe é dia 28
de Novembro, e ainda ~spero.
Sospeito que inutilmente. E entón
cando me pergunto onde están
as Secretarias da Muller dos sindicatos, onde os colectivos de
mulleres, as organizacións feministas. E, sobretodo, para que?
Sen pretender restarlle a importancia que teñen aos debates sobre xénero e rol, sobre igualdade
ou diferéncia, sobre o poder nas
relacióris, a.os cursos de autoestima e defensa persoal, as campañas contra a publicidade sexista,
a facer un dia contra a violéncia
que sofremos as mulleres e pegar
nos taxis carteis contra os malditos agresores, a vestirnos de· luto
contra o militarismo, e a unha longa lista de accións necesárias ,
non deixa de preocuparme e surprenderme que, ante semellantes
declaracións do Sr. Aznar, nos se
teñan fniciado campañas e convocado mobilizacións para dar res~
posta a algo que vai máis alá do .
insulto. Ou é que o Movimento
Feminista, como tantos outros colectivos está tamén parado? Ou é
que derivou nunha série de colectivos de mulleres feministas adicadas exclusivamente á discusión
teórica dos problemas que nos
afectan? Cando o Sr. Aznar tala
de facer compatíbeis as nasas
actividades.ca traballo, ternos que

NOME ----APELIDOS - - - - - - - - ENDERÉZO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CP.-·TLF. - - - - - POVOACIÓN--~----Solicita lle sexan enviados ........ exemplar/es da Axenda Alternativa Galega 97,

polo importe de 1.800 ptas cada exemplar, incluido xa o 10% de desconto.
PAGAMENTO
O Ingreso do importe na conta de Caixa Galicia 2091 0~50 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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1 con crack son cinco
1 veces máis elevadas.
1 Uh grande invento
:

da clase branca para
1 defender aos seus
1 tillos nugalláns.

1
1
l

Feito diferencial
(Pujol), Particularismo
periférico (El Pais), VIII
Flexión Militar
(Exército),
Comunidade
Autónoma (Texto
Constitucionaj e
Estatuto), Esquina
Verde (Guias
turísticas), Sítio
Distinto (Reixa),
Comer de España
(termo horte~a
acuñado no
tranquismo), Forzas
Eléctricas do Noroeste
(título nobiliar), Zona
de choivas (Home do
tempo), Eixo Atlántico
(Unión Europea), Arco
Atlántico (Concellos
socialistas). Quen
somos, onde
estamos, de onde
vimos? (Pergunta que
se fan moitos
galegas).•
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A

-feminina- de que pretende facer do. traballo doméstico a primeira e ineludíbel actividade da
muller. Xa se sabe que o índice
de paro incrementou en part~ debido á incorporación da muller ao
mercado laboral. Acabará o PP
conseguindo que nos sintamos
culpábeis de roubarlle os pastos ·
de traballo aos homes que ·non te. ñen actividade paralela? (Por certo, terán as Sras. Ministras xornadas !abarais que lles permitan adicarse ao fogar como deben? Ou
serán outras mulleres as que limpen merquen, pranchen e cociñen para elas? E, para seguir
coa poi ítica do seu pc;trtido de
apertar o cinto, serán mulleres filipinas, dominicanas, portuguesas ou norte-africanas as que integren o seu· servizo doméstico?)
Dói ver como. as o.rganizacións
supostamente na vangarda da
"concienciación feminista" e da .
"loita sindical" responden ca siléncio a unhas manifestacións
que van afectará maioria da povoación e como a:s canles que
deberían facer ouvir as voces
das mulleres fican mudas. E xa
se sabe: quen cala outorga.+

R.M.

PINTOS

(VIGO)

Repressom
a mocidade
independentista
As ·Juntas Galegas pola Amnistía
denúnciam perante os médios de
· comunicac;om a repressom e o
acoso policial ao que estam a ser
submetidos muitos moc;os e
mogas independentistas, aos que
se persigue, se intimida2 e se lhes

insultá-la e a justificar. os maos
ríos nom se lhes estam a fazer a
pessoas vencelhadas a estas ortratos recividos na casa.+
ganizagons, se no·m a gente
As JtJGA denúnciam e condenam
)UNTAS GALEGAS POLA AMNl.STJA
moc;a que acude por simpatía a
a guerra suja, rastrera e covarde
que a polícia está a levar a cabo . actos independentistas.
contra a mocidade independentista. -Estam-se a
A Polícia está a aproveitar-se do
dar casos de
desconhezemento das leis a ·esA Manuel Rivas porque nos deleichamadas aos
te respeito por parte da gente . ta coas suas historias nas que tamoc;a, para intimidá-los a eles e
domicílios de APolícia está a
mén fala de mariñeiros e paiños.
magas
e
.
ás suas famílias que, desconmO<íOS citán- aprOVeitar•Se dO
certqdas polo bombardeo e as
Como a luz de San Telmo
pressons que recevem da -Brigado-os para in- desconhezemen
páxaros de gran misterio
terrogatório~
da de lnformagom da Polícia
que pegadiños ó barco
nas
de- .to das leis aeste
Nacional, solapam o acoso polina popa vos aguantades
pendencias .
't0
cial com castigos na cas~.
movéndovos sin repouso
policiais, onde respei por
¡Canto segredo gardades!
se 1hes pre- parte da gente
nunca tocades o mar
· Há que salientar que esta represgunta pelas
nin no barco descansades
som a estam a. sofrer nomeasuas simpatías m~
no sei si sedes da auga
damente moc;os e mo<ías vencelpolíticas e se
ou de lonxanos paraxes
hados á penha de futebol Grei
lhes trata de timais ben penso eu que sodes
Xentalla e ás NG Brigadak.
rar
infor.
almas en pena do mar
magom sobre militantes de orgaAsemade denunciamos a impunique viñeras a dicirnos,
nizagons independentistas como
dade das agressons fascistas
cas vasas inquedas alas
AM 1, J UGA ou Estudantes 1ndea galerna vai chegar
que tambem se estam a dar conpendentistas. Estes interrogatórecollede os aparellos
tra simpatizantes da AMI por paro mal tempo aquí está
te de membros da oganiza<íom
názi-criminal-mafiosa Bases Auídevos gardar a terra
si vos da tempo a chegar
tónomas, capitaneados_polo conhezido fascista Ventureira "O Le¿Quen sedes vos paxariños?
gionário" do que tambem se sabe
está aberta ás vosas
Xa estamos a capear
a sua colabora<;om com a polícia.
colaboracións, débense incluir
non sei onde vos metedes
que misterio vos traerá.
o nome e apelidos.
Por último expressamos a nosPáxaros de mal agoiro
Os textos non deben exceder
sa solidariedade com Ana Hardin moitos que sodes vos
as 45 liñas.
tas, umha mo<;a militante de Esmais eu penso paxariños
tu dantes lndepende.ntistas á
que ben poiderades ser
que a fam ília trasladou a um
Envios a:
espíritus dos amigos
centro de orfos da Guarda Civil
A ALDEA GLOBAL
que non voltamos a ver.
em Madrid contra a sua vontaANOSA TERRA
seguro estou paxariños
de e em castigo pola sua activique o último que ollaron
dade sindical, e condenamos
Apart. 1.371 36200 Vigo
foi a vosoutros voar
aos funcionários da delegac;om
ou através do Fax:
e xunto con vos están
na Corunha da Conselharia de
(986) 22 31 0.1
do horizonte para alá.•
Família, Mulher' e Juventude
por negar-lhe a ajuda que precissava e á que tinha dereito
SERAFIN MOURELLE BUGALLO
(A CORUÑA)
quando acudiu, limitándo-se a
fazem interrogatórios irregulares.

Paiños

.....s

'---- J
-

·

t-1 . . . . .

--...- ------~

COMERCl,\l GR,\flC,\ NOS

s ,\

Textos e vídeos para facer máis <loada a comprensión

~RTE RENACENT1STA:

• POSTIMPRESIONISMO

•OCUBISMO

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

Presenta, dunha maneira visual e
didáctica, todas as características do
movemento pictórico
que tanto revolucionou a
concepción
artística no século XX.

•OS PÓRTICOS ROMÁNICOS
DA CATEDRAL DE SANTIAGO

•ARTE RENACENTISTA

Chegado o século XVI, os
Descrición dos tres pórticos da
intelectuais galegas súmanse moi
basílica compostelana que
cedo aos novos gostos humanistas.
Desde a cidade de Santiago, a arte
inicialmente se construíron no
renacentistff penetrou en toda
século XII: o Norte, desaparecido
no século XVIII, o Sur, chamado
Galicia traída por artistas de f óra,
europeos e salmantinos
das Praterías, e o Occ-idental ou
__ Pórtico da Gloria. __ __ ____ .. __ ___ ,__esp~cialm_en_t_e._ __ -·- ___ __ ..
1
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La Fe S.A.
~.

'I VITOR VAQUEIRO

gprimeiros dias do ano que
anda La Fe S.A., empresa de seguros
afincada na cidade de Vigo,
comezou a &~bullar un programa de
galeguización das suas actividades.
A reflexión partiu duns feitos tan
evidentes como incontestábeis e
alicerzaba-se nos seguintes princípios: a empresa é galega e traballa
na Galiza; o seu accionariado
compoñe-no galegas e galegas; o
idioma de seu -e alén cliso, maioritá~
rio~ na Galiza é o galego.
Atendendo a estes simples
princípios, parecia-lle lóxica a
conclusión que deles emergullaba·: o
idioma a empregar seria, xa que
logo, a nosa língua. Na pasada
primavera comezaron a ver-se os
primeiros froitos. A compañía
retirou -mália o custo económicoas tarxetas de sócios redixi.das en
español e substitui-nas por orihas na
que só o noso idioma aparecia.

~sde

*

CARME VIDAL

A mestizaxe musical e literária
é o signo do último traballo de
Emilio Cao. En "Simbad en
Galicia" harmoniza as aporta,
cións de músicos da máis diver,
sas procedencias ,participantes
en Dhais, Os Raparigos·, Berrogüetto ou Siniestro To tal, e
volve máis unha vez á literatu,
ra para tirar letras de textos de
Suso de Toro, Anxo Balleste,
ros ou, outravolta, Manuel An,
tónio. Cando a canción de autor volta a estar na moda, este
músico que apostou pola profi,
sionalizaci6n hai vinte anos e
conseguiu vivir grácias á sua
pr6pria diversificación, agarda
que as canci6ns galegas teñan,
cando menos, a forza para iffi,
pedir que sexa de novo e só a
música en español a que soe
nas emisoras galegas.
Con Simbad en Galicia vostede
semella recoller ainda máis in,
fluéncias de músicas distintas.
Este é un disco de cancións, participo en todas pero non é un
traballo monográfico como foi o
anterior. Retorno a irnaxe do
Sirnbad de Cunqueiro no que por
unha parte está o mito de país e
por outra a personáxe que recorre o mundo e vai collendo cou·
sas doutras culturas tendo sempre
claro o ponto de partida que é
Galiza. Isto é o que queria reflexar: do mesmo xeito que teño
claras as rniñas raices, coa mesma
intensidade síntome aberto a in·
fluéncias que me fagan sentir.

Explicase asi a colaboración
con músicos de moi distinta
procedéncia?
Todos os·que facemos música te·
mos unhas coordenadas próprias
pero que se van conformando rio
tempo e con moi distintos pontos de inflexión. Eu non veño da
música tradicional senón do rock

and roll que é máis xeracional e
que está presente na rniña música, ainda que tarnén tiven fortés
contactos co pop e a música tra·
dicional formando parte de gru·
pos con xente que agora está no
folk ou no jazz. Síntome como un
barman que fai cócteles e non te·
ño nengun reparo tanto en escoller textos de xente variada como
asumir influx"os musicais distin·
tos. Neste disco hai xente que
aporta causas desde a estricta
música tradicional como Xan
Silvar do cuarteto de gaiteiros de
Ferrol, Os Raparigos até o baixis·
ta de SiniestTo To tal que poderian
ser os polos máis distantes.
Recorre de novo a textos da }i,
teratura galega.

mas instrumentais.

Córrese entón o perigo de que
nesta volta da canción de autor
a única que soe sexa a española?
O que está a acontecer . é unha ·
mostra da forza que ten a cultura
española en todo o Estado e tamén na Galiza. T amén é sinal de
que hai pouca xente facendo cancións porque se houbese máis dariase un maior dinamismo e unha
oferta máis diversificada. Por outra banda as multinadonais exercen unha presión moi grande e
callen directamente a cota de au~
diéncia. Podo dicer tarnén que do
meu disco anterior "Cartas mari·
ñas" fixen unha entrevista na Rádio Galega de cinco minutos e
puxeron unha canción cando hai
oito anos na televisión vasca fixernos un especial de unha hora
grabado na abadia
de San Telmo.
Eses son os baremos.

Canto un texto de Suso de Toro
criado exclusivamente para o disco, outro de Manuel Antonio, a
quen lle adiquei o
traballo anterior,
de Anxo Balleste·
anterior disco
ros e tamén de fóra coa letra de Daa
rio Fo da obra de
entrevistoume
teatro
Parella
Aberr:a. que dirixira
cinco minutos e
Eduardo Alonso .

No

Rádio Galega

Para vostede a
nosa literatura é
unha boa fonte
para letras de
cancións, por que
hai na Galiza tan
pouca xente que
cante?

puxeron unha
canción cando,
hai oito anos, na
televisión basca
fixeron todo
.u n programa
especial.

Non son as letras
as que faltan senón xente que fa.
ga cancións. Se se
analisa o panorama do país vese
que hai moitos grupos instru·
mentais pero moi pouca xente
que faga ca'ncións _e teña continuidade. Eu, pola contra, son
sobre todo compositor de cancións ainda que tamén faga te-

Por que está a
adicar un maior
esforzo a prollloción neste seu
sexto traballo?

Asumo moito máis
que se levo un
te~po longo para
producir un disco
debe adicarlle tamén esforzos para
procurar estar nos
meios e que a xente se enteire da sua
existéncia e poda
aceder a el. Por iso
apresentamos o
disco en Madrid,
en Lugo, en Compostela e iremos -a Vigo. Estamos
tamén preparando unha estratéxia de cara ao verán con ·concertos ao ar libre para aceder a un
público maioritário. Este é un dis-·
co de aceso máis prory.to, ainda
que non premeditado. E un traba~

llo máis aberto, con causas que se
poden escoitar na rádio e poden
enganchará xente.

Hai críticos que din ,que entra
de cheo na new age. E unha es,
tratéxia para ampliar mercado?
Non me -preocupan esas afirrnacións, coido que a indústria discográfic~a pon etiquetas corno
técnica de mercado. Antes cabreabame moito que me ehcasillaran nun determinado tipo de
música, agora xa non. A causa
era se :é celta ou non, diciase
non é celta porque hai instrumentos eléctricos ou é new age
porque hai teclados. Na presentación en Madrid nos carteis
aparecia como música celta, hai
anos incomodariame pero agora
penso que é unha boa maneira
para dar a _coñecer o que fago a
xente que pasa pala Gran Via e
non ten nen idea do que se fai
aqui. En cárnbio, ao mellar aqui
é interesante falar en new age .

Cal é o secreto para resistir co,
mo. vostede vinte anos sendo
profesional da música na Galiza?
Puiden subsistir grácias a unha
grande diversificación con temporadas nas que non facia concertos pero estaba compoñendo
para o teatro, tocando en Portu·
gal ou de xira por Alemánia.
Cando vives nun país pequeno é
moi importante a diversificación
neste tipo de traballos e non depender só dos concertos e as vendas. Desde 'que din un .puñetazo
na casa dos meus pais e dixen
que non queria ·estudar Dereito e
marchei a Holanda non me teño
arrepentido de apostar pola música. Tiña a sensación de que puña
toda a miña vida nunha carta pe· ·
to sabia que non había nada que
me enchera tanto, era tan simple
coma iso. Foi en grande medida
o que me deu forzas para seguir
en épocas difíciles nas que non
habia moito ti-aballo. t

o meu ponto de vista, a
decisión da empresa non se basea
nuns critérios oportunistas, senón
de lealdade lingüística e
compromiso co país, posta que La
Fe, posúe un plano de longo alcanzo
que abranxe moito máis do que a
simples substitución de tarxetas,
pólizas ·e publicidade. O plano achase estruturado en cinco fases: a
primeira, inteiramente rematada xa,
consiste na galeguización externa
da sua actividade no que se refire á
relación cos seus sócios-accionistas.
A segunda, que agora se
desenvolve, procura a impartición
de cursos de iniciación e aperfeizoamento do galego, nos seus níveis
orais e escritos, aos seus
traballadores e traballadoras. A esta
seguirá un terceiro período cuxo
obxectivo último é que o galega
sexa a língua de relación normal en
todos e cada un dos centros de
traballo da compañia. A cuarta
xeira procurará que o idioma utiliza·
do, no nível escrito, polos seus
empregados sexa a língua galega. A
quinta e derradeira pretende que
todas as comunicacións privadas da
empresa co exterior, quer dirixidas a
particulares, ·quer a instituizóns
públicas sexa, tamén, o galega. Dito
en poucas palabras, a empresa
camiña cara a normalización do
· galega na sua actividade. La Fe
apostou por facer normal o que,
desde hai un milénio, foi e é normal
para millóns de galegas e galegas e
conta acadar estes obxectivos nun
prazo breve: serán só dous, tres ·
como moito, anos.

-ae

se pode engadir?. Palabras .
como parabéns e noraboa semellan
insuficientes, perante o alcanzo da
decisión tomada, porque -case me
esquece o dado- La Fe posúe ao pé .
de 85.000 asociados. Quera s6
desexar que outras empresas sigan o
seu camiño. Son xa anos ahondo,
séculas abando, de vergoña, de
extirpación do noso, de renúncia
forzada, de aculturación, de pensar
que só o. bene~ício é o que manda.

6u

son sócio da Fe, mais se non
o fose mañá mesmo voaria a
"afiliar-me".•

•

\

...

22

• Espín Records,
-distribución ··
alternativa de
discos
Desde o Centro Blas Espín, de
Camariñas, xurden duas
iniciativas: por un lado, unha
distribuidora alternativa de
música, e, por outro, unha
produtora de concertos de rocks.
Espín Records nace coa idea de
configurar un catálogo de
música rock galega para
distribuir dentro e fóra do país.
Neste catálogo están incluidos
grupos como Sobrekarga, Zenzar,

Los Suaves, Los Motores, Korosi
Dansas, Crazy Cabuxa,
'
tomstones, Rebelde rojito etc e
tamén bandas de fóra da Galiza,
entre as que se atopan Badana,

Doctor Divago, Henteligens,
Toxic Squeak, Pesadilla
Electrónica etc. _A proposta da

..

-

distribuidora irase amplianJo,
non só en cantidade, senón a
outros terreas como a literatura.
Prograrock é a outra parte da
inciativa, a que pretende
organizar concertos, colóquios,
exposicións etc e servir de
soporte·para as bandas do
catálogo. "Buscamos que se
éonsolide a categoria de artistas
.aos nasos músicos , que
emprngan moitas horas a ensaiar
duramente nos garaxes ou na
sua casa, facendo cultura e arte
nos pentagramas", di Xosé
Manuel Lema, director de Bias
Espin. Para os interesados/as
nas duas iniciativas, hai un
teléfono, o 981, 737249, e un
telefax, o 981, 730454. +

• Feira de arte
contemporáne~

no Porto
Desde o 5 até o 1Ode Decembro
~elébranse en Porto a Feira de
~Arte
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•Luz Pozo Garza ingresa na Acadé~ia{~alega
O Venres 29 a escritora Luz ,
Pozo Garza entrou a ocupar o
sillón U da Académia
Galega. Cunha prolífica obra
poética, Luz Pozo é unha das
supervivintes da sua
xeración. Nacida en Ribadeo, .

en 1922, comezou escrebendo
en castellano para adoptar ao
galega como )íngua exclusiva
na sua obra.Anfora, O paxaro
na boca, Verbas derradeiras e
Prometo a flor de loto son
alguns dos seus poemários

ainda que tamén destaca por
ter dirixido publicacións
adicadas á criación poética.
· O seu iµgreso na Académia
coincide coa saida do seu
último libroVida secreta de

Rosalia.+
.···················································································~·············~·····
o Forum Atlántico de Arte
Contemporánea. O pasado anó
estes actos dividíronse entre
Santiago e Lisboa, senda a
primeira vez, riesta edición, que·
se celebren no Porto. Durante ·
estes dias, entregarase o prémio
Eixo Atlántico de arte e
apresentarase a bienal de Uniórr
Fenosa. Por outra parte, odia 7
haberá duas mesas redondas: a
primeira, sobre novos centros de
arte, ten como convidados a
Glória·Moure, do CGAC,
Margarida Veiga e António
Franco; a segunda ten como
eixo a institución privada e o
coleccionismo. O dia 8 .
debatiranse o desenvolvimento
rexional e as artes plásticas _
ademáis do mecenato. As visitas
á fe ira e os concertos
completan o programa. +

• Brión celebra
as xomadas
do Prémio

Blanco Amor
A entrega do Prémio Blanco
Amor, que recaiu en Xavier
Lorenzo Torné, terá lugar o 21
de Decembro pero xa desde
finais de Novembro o concello
de Brión, organizador 90
·certame, ven desenvolvendo
actividades paralelas. Desde
finais de Novembro está aberra
unha exposición no.s dous
coléxios da vila sobre os
prémios Blanco Amor e a obra

do autor que Hes dá nome,
organizando as equipas de
normalización lingüística un
concurso literário. O Teatro ·
Kaos representa até o 13 de
De~em.bro As aventuras de Juan
Pantera, obra de títeres de
Eduardo Blanco Amor. Tamén
até o 21 os textos poéticos <leste
escritor son recitados na estrada
dos Ánxeles no programa
Poemas na rua e, ademais, hai
int~nción de proxectar La
parranda, película e..spañola que
se fixo partindo do texto de A

•A
revitalización do
teatro, na te?e de
dotitqramento de
Laura Tato

desaparecidos da Univer idade
da Coruña e pendentes de
reimplantación nun futuro
próximo.

O venres 29 de Novembro foi
lida na Faculdade de Filoloxia
da Universidade da Coruña a
Tese de Doutoramento O teatro
galego e os coros populares ( 1915,
19 31), realizada por L::i.ura Tato
Fontaiña baixo a dirección de
Manuel Ferreiro. A tese é a
primeira realizada e. apresentada
por unha persoa licenciada na
Faculdade de Filoloxia da
Universidade d~ Coruña. O acto
e~tivo cargado de emotividade
por tratarse dunha investigación
realizada por unha muller que se
licencíou en Filoloxia Galego,
Portuguesa, estudos

Alén do descobrimento de máis
de 30 obras teatrais inéditas ou
descoñecidas, nesta tese revísase
en profundidade a história
teatral galega no periodo 1915,
1931. Ademais do protagonismo
senl1eiro dos coros populares
nesa etapa afróntase a dialéctica
entre costumisrno e renovación
asi como os contactos co teatro
portugués da época e o labor
fundamental do galeguismo e o
nacionalismo no impulso do
teatro como elemento
concienciador e liberador da
sociedade.

Recuperar a memória histórica e
reabilitar aos represaliados e
fusilados que o levantamento
militar de 1936 provocou no
Baixo Miño é o obxectivo que
se propoñen os membros dunha
comisión formada en Tui. O
historiador Bieito Alonso é o
voceiro e forman parte dela
Mario Rodríguez, fill dun
fusilado, várioss concelleiros do
BNG da zona e viciños,
chegando ás vintecinco·per oa .
Unha das uas primeir
·
actuacións quere conminar a
concellos a que retiren a
imboloxia franquista das ruas. •

.1897 ._ 1936

Martín Codax

- Xosé Eririque-Acuña

DE PRÓXIMA AP.ARICIÓN .

o' Cine en

G~Hza.
Xosé Nogueira

Carlos Velo: cine e 'exilio :
Miguel Anxo

Fer_n~dez

Galiza Nova organiza unha
xomada ao redor d Mari cal
Pardo de Cela o Domingo 15 de
Decembro en Mondoñedo, que
comezará cunha ofrenda froral
na praza da Catedral, seguida
dun xantar de confratemidade ás
duas da tarde, un roteiro pola
zona ás carro e média e unha
charla colóquio ás ete e m:édia
sobre A nación galega e o tempo de
Pardo de Cela. Participan nesta
charla Camilo Nogueira,
membro do Consello Nacional
do BNG, e Franci co Rodríguez,
deputado no Parlamento
e pañol. Acompáñase esta
xornada da edición dun pequeno
cademo sobre Pardo de Cela, no
que se relata a vida de te
personaxe, executad en 1483. •

• Lueiro, escritor
comunista

Un escritor comuni ta,
consciente de que s6 n
comunismo pode dar a
liberdade. Asi falou Xo é Luis
Méndez Ferrin de Manuel
~
Lueiro Rei, na mesa redonda
que un fato de amigos do
escritor de Terra.de Montes
organizara en Ogrobe para
apresentar a versión en galega
da novela Mar:so (traducida por
Maria Xesus Alves). Luis
Cochón deu canta da ameaza do
anarquista Angel Maria de Lera
o
de dimitir do xuri do Premio de
Novela Ciudad de Oviedo do ano
As certezas do climá é o título
: .dQ libro, que se apresentou o
,· 66 canpo o presidente quixo
recusar o trab~llo de Lueiro polo
· ~oves 2-8 ~n. Vigo e co qu~-º
seu explíCÍto anti-franquismo.
poeta.Miguel Anxo Femán· Xesús Alonsó Moptero· di:i:co que
Velfo gafi.ou o premio das ·.
·Lu.eiro fora intransixente para.
· a-degas Martin Coddx. - . · .
combater o vício e o engano e
Represéntantes desta empresa e
Xosé Maria Alvárez Cáccamo,
compañeiro coas palabras e as
ideas. Niais de trescentas
autor:do limiar do libro;
persoas seguiron a homenaxe a
esiver'o v presentes no acto,
Lueiro, na que interviron tamén
durante o cal se füco un cántico
Hermínio Barreiro, Francisco
'á poesi~·.· Alvátez Cáccamo
López Chesqui, G. Luca de
situa os novos poemas de
Fernán,Vello na "lenta nudez"
Tena, Basílio Losada, Modesto
Hermida e Olegário Sotelo
~o escritor e engade que
representan o momento de - ,-

Apresentado
o libro de
Femán--Vello
que gañou

Da historia
do cine en Pontevedra -.

EDICIÓNS

• Unha comisión
en Tui busca a
me.mória do 36
T
1

/.

e
e

• Homenaxe a
Pardo de Cela
en Mondoñedo

A tese obtivo o cum laude dun
tribunal presidido por Xosé Mª
Dobarro, e formado por Luciana
Stegnano, Basilio Losada, Xesus
Alonso Montero e Carlos Paulo
M. Pereiro.+ ·

AJllOSADDA

roáis aguda lucidez e tensión
emotiva no total da sua
obra".+

esmorga. •
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canta de libros

Gramos
despois
da ·t ormenta
Títulos: Parado na tormenta e Gramos do
pensamento.
Autores: Suso de Toro e Domingo García
Sabell.
Editorial: Galaxia.

Din, e eu acredito, que unha das
máis marabillosas cou a do ve,
rán son e as tormentas que che
impregnan de forte arrecendo a
terra todo o ser. E ha de ser pre,
cisamente por iso, porque che
poñen diante d s fuciños iso de
que ti es parte da terra. E tamén
daría para cavilar de qué terra é
parte un. Sendo, asemade, bendi,
ta a auga que permita agramar o
formarse n vos froitos. Máis ben,
dita aínda porque lubrifica algun,
has neuronas e a atrófia cerebral,
a que nos somete a inércia <leste
vivir mundano e irresponsábel do
trascendente, espabilase. Cando
menos arremételle unha boa sa,
cudida ao pragmati mo cotián e
lembrano que orno capaces de
pen ar, e que hai moiro no que
paga a pena .deter, equer alguns
intres, ese priviléxio? que nos
distingue no reino animal.
Era o 25 de Xullo deste ano cando
Xosé Mª de Castro Erroteta a.pon,
taba nestas mesmas páxinas · ( n º
736) un xuizo cabal a propósito de
Parado na tormenta: "podese ou
non estar dacordo con el, mais
coido que ninguén negará a Suso
a seriedade e rigorosidade das suas
propostas" mesmo nas máis irreve,
rentes e provocativas. Tan cabal
como imperativo cando un enten,
de o ensaio como un exercício de
reflexión, apañados iriamos se pre,

Domingo Garcia Sabell.

Suso de Toro.

tendesemos ler palabra de Deus,
inmutábel e infalíbel. Tamén as
'mesmas páxinas informaban do
necesitada que andaba a Literatura
galega de discursos reflexivos, cou,
sa ben patente nos primeiros nú,
meros de ANT deste ano.

O canto é que Suso de Toro es,
tremeceu moito intelecto, e máis
que deberá ainda, e, con máis ou
menos fondura, fixo pensar, que
sempre é saudábel. Limpou moi,
tas sudes desde frescura e sinceri,
dade, cunp.a escrita actual, direc,
ta e enmarcada nun proxecto de
reflexión aberro, amplo e de sóli,
da estrutura. Poderase, ou non,
concordar cos supostos e conclu,
sións de aquel n~ 23 _da colección
Agra Aberra. Colección que eu
entendía aberra ao mundo da re,
flexión sobre todo literária.
Eis agora os Gramos, título c6 que
Galaxia enceta unha nova colee,
ción, unha colección de ensaio. E
o mesmo se ha de dicer para este
novo título de Domingo Garcia
Sabell: podese, ou non, estar da, ,
corda. Pero non deixa de parecer,
nos máis adecuada a obra do Suso

que esta, e máis se se quere que a
colección trunfe. Non hai nada
que obxectar ao estilo dos Gro, .
mas, que para tal se pintan colo;
res. Escóllase entre o academicis,
ta dos Gramos, pexado pola sua
natureza xornalística e un desme,
dido afán pota cita erudita, ou po,
la frescura, ac-tualidade e di,
namismo de
Parado. A un- Querendo
ha eleición ou buscar non
a outra nada
hai que apo, atopo nestes
ñer, todo· vai Gromos
en gastos. E máis que
corno aqui es,
tamos precisa, atmosfera
mente escri, vella
bindo a nasa
opinión e ta,
mén . ternos
preferéncias, non calemos.
Unha colección nova é algo que
se agradece, vai abrindo portas
novas que oureen esta cada vez
máis ampla estáncia que habita,
mas. Pero, querendo buscar non
atopo nestes Gramos máis que at,
mosfera vellá. Esta colección de

artigas publicados entre o 1,6,94
e o 7'4,96 quero entendela como
unha seró.dia homenaxe a xente
das lrmandades e de Nós en can,
to ten de esforzo por europeizar
(universalizar) o pensamenro, e moi nomeadamente a literatura
galega. O que pasa é que chega
algo a destempo. Non é que non
sexa preciso mirar pola fiestra,
pero no dia de hoxe ~e máis
rendo en canta a actual conxun,
tura política- non se me figura
ninguén que nos vexa fóra de oc,
cidente. E, para máis abondar,
desd-e entón a literatura galega
non só se ten posfo ao dia, senón
que es_tá nun nivel que· o ilustre
académico non debeu albiscar.
Polo menos fariao se practicara
algo máis na procura das "rai,
ceiras" que tanto o preocupan e
tan pouco, fagamos un inciso,
ten de-mostrado estimar.

O Lobo guerrilleiro

Mensaxe final e sen negar utili, .
dade a ambos, teh esta raiceiras
ben diferentes. Como exercício
de reflexión e abstracción mi,
randa cara atrás, sen buscar nada
profundo e orixinal, téñanse es,
tes Gramos, que cavilar é sernpre
ben. Como reflexión fonda e ac,
tual, comprometida e sincera,
sen precisar ampa_ro bibliográfico
que dea altura e quede ben, te,
mos a Parado na tormenta. E con,
tinuo a pensar que o texto do
Suso era ben máis -adecuado que
este para inaugurar colecdón.
Por ·moi grande que sexa o man,
gado de artigas de Garcia Sabell,
xa a própria natureza xomalísti,
ca eiva maiores logros, que o es~
pazo é limitado. Por outro lado
non podo calar que me fai pen,
sar ben máis un dos pequenos ar,
tigos de Carlos Casares, no mes,
mo xornal, que dúcias dos de
Garcia Sabell. Hai menos estra,
tosfera e moita rnáis vivéncia. •

Primeiros versos
de Carlos Santiago

XOSÉ M. EIRÉ

·o pobo da no1te
•

de MANVEL RIVAS
Antoloxía poética de

Manuel -Rivas + C. D~

con poemas do auté:>r e acompañamento
de guitarra de

César C. Morán

RECITAIS:
Día 13:

Centro Galega
de .Arte C.ontemporánea.
Santiago

X ERAIS

~"
~~

Día 19:

Pub Dublín. A Coruña

Día" 20: · · Clúb Faro de Vigo

de Bento da Cruz
A história de maquis que en 1992 o es,
critor por~ugués Bento da Cruz titulou
O Lobo guerrilhéiro ven de ser traducida ao galego
por Moncha
Fuentes Arias
e publicada
por Xerais. A
obra deste autor, fundamental na história
máis recente da
literatura portuguesa, está situada na rerra
arrainana do Barroso que el reconverte en Gos,
tofrio. O impacto da
resisténcia antifranquista en terras por,
tuguesas está presente neste libro, naque se retrata a sociedade rural das Terras do Barroso. +

..

Edicións Positivas pon na rua o libro
de versos Metalurxia, de Carlos
Santiago, descoñecido até agora.
Os editores fa lan
de "reconversión
poética" nun libro
que busca a anovación estética no
formal e no contido. Propostas como
"todo poeta é un
fascista. Todo fascis,
ta é un poeta. A corrosión reduce a resistencia" enchen
versos de ruptura e de
desengado.+

O colar do r.ei.
Para leitores e leitoras a partir de nove
anos, Edebé-Rodeira publica O colar do
rei, de Olinda Cordukes. Keir é u1i mo- :
zo, que permanece na illa de Bioncan,
secuestrado por unha vella de mal carácter e con sona de meiga. Nesta
illa descobrerá
aos forois, seres monstruo,
sos que se ali,
mentan de sangue humano. A
autora vive actÜalmente en
Barcelona onde
é tradutora do
xaponés, ainda
que naceu en Sidney, viviu en España e viaxou por
Asia perfeccionando estudos no Xapón.
Xavier Senín é o traduror do libro.+

Cinco autores
discapacitados amasan_
o seu universo
Txalaparta publica un libro de cinco au-.
tores unidos polo feito de ser navarros e
sofrir'algi.mha discapacidade: Alfonso
Carlos Recalde, en cadeira d_e rodas,
Juan }Qsé Ochandorena, paraplé,
xico, Conchita
Navarro, con
Wils¿n e Parkinso.n, 'Pedro Egea,
Clin ·esclerose e
Annando de Ponga, con enfermidade defateinert. No
.ser una silla. La
ra oculta del mun,
do de grandes discapacitados é o seu testimónio, cheo de orientacións, instruccións e información para
quen sofre ou implesmente para os ignorante sobre os incapacitados .•
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Ewan McGregor, protagoniza Trainspotting.

O camiño. das
drogas frente
á alienación
Título: Trainspotting. _
Director: Danny Boyle.
Nacionalidade: Escocesa.

O cepticismo é o ponto de partida para desenvolver unha história, en clave de humor, que narra
as peripécias dun grupo de amigos
-fillos do proletariado escocésque se moven arredor do mundo
das drogas, xogando perigosamente cunha optión que non é
menos lexítima e válida que moitas outras. Esta é a teoría que defende o filme. Pero na viaxe, só
.saen triunfant~s dous estereotipos, o do céptico e o dos cínicos.

..r

pero que resulta máis perigoso que ·
os demais porque o seu obxectivo
· na vida é el mesmo. Agresivo e
teimudo, non deixa de ser un delincuente de pouca monta que corre a·mesma sorte que o feble e o
optimista. O seu destino é ser roubado polo céptico despois de protagonizar mediocres correrías.

O feble e o
pes.imista corren a mesma
sorte. Logran
desengancharse pero
non rematan
de dar o paso
que os vai
qui.tar
da
marxinalidade; o primeiro
por medo, o
segundo por
coeréncia co
seu espírito
tráxico.

No meio están os cínicos, representados por un pequeno traficante de drogas de bon corazón
e polos anónimos proprietários
da imobiliária na que dui:ante
unha tempoda traballa o protagonista, que se desenvolven co. mo peixes na auga dun mundo
de piratas no que os protagonistas son vítimas e actores.

Lúcida
reflexión en
tomo a unha
·sociedade
alienada e
colonizada, a
escocesa, e
sobre unha
mocidade
que madura
e que busca
O optimista nas drogas
encarna o ti- unha válvula
po de persoa- de escape

Un feble, un optimista, un pesimista, un psicópata e un <:;éptico
encarnan as várias actitudes posíbeis ante un mundo hostil que só
conduce en duas direccións: ás
drogas ou á supervivéncia como
membro das clases meias-baixas
sen máis obxectivo que fundar
unha família e ter un televisor.
O protagonista, o céptico, lóita
por seguir adiante entrando e
saindo da adición no meio da busca dun obxecti".'O que é fuxir do
horizonte que a sociedade lle ofe-

lla
rece a un da sua clase. Nesta viaxe, abandona as drogas e vólve a
elas, abraza a delincuéncia e chega a probar sorte como empregado
dunha axéncia imobiliária. Pero,
ao cabo, entrégase ao cinismo e
remata por roubar aos seus próprios amigos, aos que sempre se
refire como simples amiguetes.

xe forte que
remata por
cair nas· drogas despois de confiar en exceso
nas suas forzas e, finalmente,
traizoado pola"'fortuna, marre vítima da sida no meio dunha situación grotesca.

E ao fio das desventuras dos protagonistas, ap~rece a lúcida reflexión en tomo a unha sociedade alienada e colonizada, a escocesa, que busca pero que non
atop·a, e sobre unha mocidade
que abandona esa etapa vital
comprobando como o mundo
muda -ou cámbfa ela-, como as
pautas de comportamento evolucionan e quedan desmarcados.
En suma, unha obra ben fiada,
que aborda os problemas da alienación ·desde o ponto de vista das
drogas, con boas interpretacións
· nun filme de faqura ind~pend~n
te que _logra evitar o tópico sen _
cair na apoloxia da drogadición. •

O psicópata encarna ao· persoaxé
· que nunca será vítÍma das ·drogas

PIRIEISIE

H. VIXANDE

Os Osear da
. .

/

comun1cac1on

Programa: Gala dos Prémios da Comunicación 1996.
Emisol'CI: TVG.

Despedíranse xa Gayoso, El Fari e Ana Kiro, que secundaban
desta v~z, entre outros, ao popular comunicador no seu fortín de
Dona-Dana, a proba de zapping.
E a TVG aproveitou o tirón da
audiéncia desta noites de Luar
para encadear coa cerimónia
anual da entrega dos Prémio
Galicia de Comunicación, un
acto todo cheo de autoridades
autonómicas, onde estas, pre ididas polo máximo mandatário
galego, expenden diversos prémios aos que mellor se portaron
ao longo do ano. No eido da comunicación, queremos decir.
Acto breve, dificimente estirábel para convertilo en espectáculo televisivo de relevo, o que
máis chamou a atención na cerimón ia desta edición (tamén
confeso non ter en mente cal fo¡
a coreografia de anos precedentes) foi o leit motiv musical que
presidiu a subida ao estrado dos
galardonados, dos egréxios entregadores de estatuiñas, e a proxección dos vídeos introductores, coma nos Óscar. A banda
sonora tiña, en efeito, claras re-

PRESENTACIÓN

NIT I A I C l l J ÓIN

O povo oculto

EN

A CORUÑA

de Ramón Muñiz

DA

COLECCIÓN.OFARDEL DA -MEMORIA
Vida, paixón emorte de Alexandre Bóveda,~ Xerardo Álv~ez Gallego '
Osiñor A/ramo, de Antón Alonso Bios
XOVES

12

DE DECEMBRO AS

20,30 HORAS

.NO 5ALON DE ACTOS DE PENOSA (FERNANDO .MACÍAS

SAN T 1·A G O
.
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Galeria Sargadelos.
Martes, 1Ode Decembro ás 20 h.

BIEITO ALONSO FERNANDEZ

Coa intervención de:
RamónMuñiz
Eduardo Rego
Xo~ Manuel Boán

CESAREO SANCHEZ IGLESIAS

Cesáreo Sánchez Iglesias

COA INTERVENCION DE
ISAAC

DIAZ

PARDO

-

XAN

CARBALLA

~

ED I CIO N S

ABOBAHBBA

sonáncias fílmica evocadoras da
cerimónia hollywooden e, ensación apontalada coa entrega
de cadansua estatuiña con figura
humana. Ao non dar un primeiro plano das figuriñas non sabemos se os seus rasgo faciai e
asemellaban aos de Pérez Varela, como as cinematográficas a
un anónimo tío O car que lle
deu nome. A referéncia ao cine,
por certo, tamén estivo pre ente
ao ilustrar o prémio ao mellar
labor en pren a coas imaxe de
Robert Redford e Du tin Hoffman en Todas os homes do presidente, onde revivian o caso
.Watergate. lnmellorábel modelo
de independéncia informativa.
Como aqui, vamo .
De entre a colección de excelentí imo re /a (o do "a" é pola excelentí ima con elleria de
família, xuventude, etc .. .. ) o primeiro en de filar pola pale · t ra foi o
factotum do Como
tinglado, Pé- modesta
rez Varela,
uxerénci ,
en tregándo lle
o primeiro mantendo a
"Ó car" ao r. banda
Lorenzo, disonora e as
reit r xeral
de Antena-3. estatuiñas,
Nun tipo de podian
prémios co- tamén
ma este non
podía faltar entregar os
"un gallego cartos do
de la diáspo- prémio en
ra", trunfante
na capital e man, en
de quen sen- feixes atados
tirnos orgu- cunha goma
llosos· aquí.
Emociónase
moito
a
TVG/Xunta,
que tanto monta, con estas celebridades do momento que dispoñen de partida de nacemento na
Galiza. Este fixo o seu discuso de
agradecemento en galega, ainda
que coa inevitábel coletilla de ,
disculparse pola perda nos Madriles dunha práctica e falar a
nosa língua que, é de supor despois de ouvilo, nunca debeu ter.
Outros que o sucederon no estrado xa se expresaron direitamente en castelán, sen máis histórias nen disculpas.
O omnipresénte Ghaleb Jaber
non soubo ben a que aterse, ou
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Televisión
non quixo romper o harmónico
empate lingüístico entre os cinco premiados, polo que dixo unha frase en ga 1ego e outra en
castelán sucesivamente. A señora que recolleu o último prémio
debeu pensar que entre tanto
excelentísimo como ía anunciando a presentadora, e tanta
señora de excelentísimo e tal,
non quedaba fino expresarse na
língua vernácula, cuxa defensa
foi tan esgrimida en distintas in- .
tervencións.
Entre elas, a do conselleiro-delegado de Radio Voz, quen ademais de rec 1amar mái licencias
radiofónicas, salientou como na
sua emisora é onde máis se emprega a língua galega. Advertiu
tamén dos perigos da colonización mediática sobre o noso Fisterre informativo, ou frase semellante. Esta vibrante reivindicación do autóctono fíxoa en castclán (non diremos o de en perfecto castelán porque por riba,
ainda que estes conselleiros-delegados o crean, de perfecto nada. Amén de comer e algunha
liña do discurso, para grande
apuro do interfecto).

O Conselleiro ele Cultura Pérez Varela.

A elegáncia
ferida
Autor: Carlos González Vilar.
Galería: Tórculo (Madrid).
Data: Novembro e Decemhro.

O gravador ourensano apresenta boa parte da sua .obra producida nos dous últimos anos.
Un ha d úcia de gravados de
meio formato, con planchas
arredor dos 50x70 cms. e seis
debuxos ao
gouache exec u tad os sobre soportes Trátase
de papel es- dunha obra
tampad o
sólida, ·
conforman o
corpo da ex- dunha
posición. O elegante
traballo plásracionalidade,
tico que aqui
se resume, dá que aborda
continuidade problemas
ao prolongacentrais da
do discurso
expresión
abstracto do
autor e nes- contemporáte caso enri- nea.
quécese coa
entrada de
elementos
rotundamente figurativos.
Dous temas vexetais tratados
con sutileza oriental sosteñen a
composición das obras máis logradas.
O conxunto do amosado polo
artista transmite a disnonáncia
dun equilíbrio inestábel, máis
que a un ponto de ~hegada enfrontámonos a un porto de saida
con múltiples camiños para fu,
turos desenrolos. A sua caligrafia recolle apretados ideogramas

Sen título. Augaforte, augatinta, bari:iiz brando e augatinta ao sucre.

primitivos ou indixenistas, signos esquematizados da dóce paisaxe galega e enérxi'cos sinais
cabalísticos. Este complexo alfabeto tómao como figura contra
un fondo sereo, sempre entonado en gamas de terras, grises ou
lenes azuis. A proposta gráfica de Carlos
González Villar logra unha notábel eficácia visual ao manifestar con claridade o permanente
conflito da norma e o acontece mento. Trátase, daquela,
dunha obra sólida, ben fundamentada e dunha elegante racionalidade, que aborda problemas centrais da expresión contemporánea. Porén, non se dei~
xa escapar a xenerosa emotivi,
dade que comunica este artista
de corazón quente.

Un asunto singular que tamén
se indica através dos seus debuxos, é a apaixoada xestuaiidade
de pintor que. discorre en paralelo á contida práctica de gravador. Nos debuxos hai un deixarse levar da matéria plástica,
unha procura do relevo violen- ,
to e unha forte preséncia do
non dominado , que--dá out~a
das facetas deste poliédrico
criador,. do que só co pasar dos
ano~ irnos coñecendo os seus
múltiples valores. Desde esta
tribuna reclamámoslle unha
ampla mostra na que ofereza
todo o seu quefacer de escultor,
pintor e, como non, gravador.
Outro aspecto a destacar da ex~
posi_c ión é a desinibición coa
que se apresentou, diríase montada coa soltura dun neno que

alegremente clava os seus papeis
sen se conceder unha dúbida.
Porque non se detecta a tensión
por manter o estilo de autor ou a
tan frecuente e aborrida "marca
da casa". Un xesto de naturalidade que se agradece. .
Fnalmente, da andaina vital
ero artista abondan uns dados.
Que naceu en La Plata (Arxentinas) de ascendénca galegá, que ali adqui.riu unha elevada formación na discipl ina
artística e que de ali trouxo
unha grande dór, que· o tempo
non mitiga, nen a xustiza resolve. Que desde hai anos vive
. nos Chaos de Amoeiro {Ourense) e que aquí pirita o que
ve, sabe e lembra. +
FERNANDO FERRO

Pechou o brillante acto (lease
con voz de 1 cutor de NODO) o
xcelentf im eñ r pre idente
da Xunta, cun di cur lido de
corrido, que
omezou, para red nd ar a faena lingúf tica da
cuadrilla pr c d nte, coa e,
guintcs verba : "Un año
m·' i ... ( ic)". Tra de ta ine perada referéncia vina, realizou
tamén encendida defensa da
funci n crf tic a d informador e
diversas premisa ética , cumprida a cal , e e cribind ben
con boa letra, pódese optar a un
prémio Galicia desres.
Como modesta suxeréncia,
mantendo a banda sonora e as
estatuiñas con ou sen efíxie de
conselleiro ·do ramo, o ano vindeiro podían incrementar o dinamismo do acto. Co que lle
gosta ás nasas autoridades entregar personalmente lotes da
parcelária ou indemn izacións
multitudinárias, estilo Lendoiro, ou chaves de pisos tamén en
man, con referéncia precisa aos
alicatados ou bon remate final
(fixoo Fraga hai pouco), aqui
podían tamén entregar os cartas do prémio en man, en feixes
atados cunha goma, que abultan máis que os cheques. Quedaria máis próprio, máis televisivo,. estilo Un,dos, tres, máis
popular ainda. +

.J

GONZALO VI LAS
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MARÍA CASARES, DIVINAS PALABRAS
LINO BRAXE

'E nec~sario
.. ·
-"""'

-

que os actores
fagamos
para co~ocar ho
sitio .que lle
corresponde na
historia da nasa
escena o talento
e a ·gloria que a
figura de María
Casares posue"
galega~

Hai uns dias deixábanos María Casares, a
magnífrca actriz galeg·a que ·acadara o mais alto posta na escena francesa. Así o amasaba o
titular dun xornal francés ao dia seguinte do
seu falecemento. "María Casares: Morreu o teatrd'. Sen dúvidá o público e a profisión teatral francesa xamais esquecerá a s~rn Lady
Macbeth, fl~n o seu R~i Lear, nen a sua Deirdre. Sen embargo, nós que pouco sabemos da
inullér que con mais emoción e limpeza soubo
transmitir ao seus incondicionais espectadores
padsinos, as personaxes de- Calderón,._Marivaux ou Shakespeare.
Asi como foi necesario para a arte e para as letras <leste pais recuperar a vida de tantos criadores exiliados en pasadas décadas, tamén é necesario que os actores galegas fagamos outro tanto
para coloéar no sitio que lle corresponde na his. toria da nasa escena o talento e a gloria que a
figura de María Casares posue.
Un talent9 e unha gloria da que fomos privados.-Ninguén sabe que tería sido de María Casares de non ter estoupado a guerra civil, o que
si sabemos é que ela non marchou a Franza co
desexo de trunfar en París, senón que marchou
para salvar a vida, para sufrir un cruel exilio do
que a sua alma xamais se recuperaría. Parte da
. sua familia foi pasada palas- armas, outra incitada ao suicidio e o seu pai don Santiago Casares Quiroga abrigado a fuxir do país.
Eta lóxico que María, anos mais tarde, apoiase á Resistencia Fr:ancesa na sua loita contra a
barbarie nazi, e que puxese a sua casa ao ser-

vicio de todos aqueles que por París pasaran
con crencias libertarias. María Casares, divinas palabras.
Loitadora pola vida e pola democracia, através
dá sua figura evocamos e tocamos unha época
rica e viva na escena europea. Polo seu sangue
chegan ate nós escritores como Sartre,
Anouilh, Cocteau, e actores como Margarita
Xirgu ou Gerard Philipe, pero sobre todo Albert
Camus. Un Albert Camus sobre o que a propia
María Casares escribiu o seguinte parágrafo:
"Camus non foi só un compañeiro senón o artífice da miña mellar educación en profundidade. Cando descubrin o seu xénio, esforzeime en
reunirme, en comulgar co seu espiTitu, coa sua
cotidianidade ... Cainu era o mellar inónimo
de home e vida. Camus era a vida, a fraternidade. Aganaba o mundo e o csrregaba obre o
seu lombo. Importáballe todo e amába todo".
A Asociación de Actore , Directore e Técnicos de Escena de Galicia vai nomear a María
Casares Socia de Honra, e para o ano vindeiro
prepara unha homenaxe á actriz. Tratase
dunha cuestión de sensibilidade e intelixencia. É un irrenunciable camiño para a profisión teatral deste país. Agardemos que rnentres o recorremos aquela muller delgada, atormentada e vital, de ollas verdes como a paisaxe da s.ua terra, guie co agarimo dunha aboa os
pasos das nosas interpretacións. •
escritor e actor, é presidente da Asociación de
Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia

LINO BRAXE,

~XABIER VÁZQUEZ IGLESIAS

.O COMPROMISO DUN ·EMIGRANTE AFORTUNADO
Cando comezaba o derradeiro ano do século pasado nacía na casa do Laxas en Vilar de Cabalas
o que seguramente foi o veciño máis destacado
do concello de T abóada na época contemporánea, persoeiro que hoxe se perde na memória
dos veciños maiores, mentres os máis novos descoñecen a súa obra. Xabier Vázquez Iglesias, fillo duns modestos ·labregos, emigrot,I de moi novo á República Arxentina exercendo diversos
ofícios até criar unha importante sociedade con
ramificacións no comércio, a indústria, as finanzas e as irimobiliárias. Cómo emigrante con sorte non esqueceu aos seus compatriotas menos
favorecidos, nen negou a protección económica
que a cultura galega no exílio precisaba.

XosÉMANUEL
VAZQUEZ

Vázquez

Iglesias destacou no mundo dos negócios e as finanzas, reunindo unha facenda de relevo que lle pennitiu poder dedicar unha parte
. • dese capital a obras en benefício da comunidade.
Comerciante de automóveis, camións e omnibus, importador das . firmas norte-americanas
Nash e fyfp.k, e participante nunha sociedade que
se encargaba da montaxe <lestes autos, a súa fa,
ma fixo que fose coñecido como o Ford Centro e
Sudamericano. Estas actividades daban emprego
a máis de médio milleiro de traballadores, moitos de1es galegas, destacando os da própria bisbarra de orixe. Colaborou tamén na industrialización da Arxentina, labores aos qu@ non son alleas as súas· boas relacións ·co réxime do xeneral
Perón. Na banca acadou a presidéncia do Directório do Banco Español de Río de la Plata - polo
que recibiu unha grande homenaxe-, particípand,o noutras activid;:ide~ mercantís, chegando
a ser conselleiro do Banco Central en España.
• A necesidade Jixo solidarios aos galeggs em1grados, polo que o Centro Galega de Buenos Aires
fundado no ano 1907 evolucionou cara unha enti·aade mutualista, -prestando a axuda social da que
carecían os emigrantes, sen-descuidar os aspectos
culturais e políticos ·na ddade en que estaba a
maíor coneentración de galegas no exterior. A ditadura franquista incrementou a preséncia galega,

Xabier Váz:quez: era
orixinário de Taboada.

con centos de re~iados políticos que fixaron alí
a residéncia, exiliados que continuaron cun labor
político e CtJltural non permitido na súa terra de
orixe. Xabier V ázquez Iglesias foi presidente do
Centro Galegó de 1950 a 1954, anos de intensa
actividade da colónia galega na Arxentina. Coñecido nas sociedades de emigrantes, xa fora presidente do Centro Lucense, na súa etapa multiplícase a edición de libro~ que estudian a realidade
galega, foméntanse as xomadas -e conferéncias sobre cultura, .economía e política, e amplíanse os
prémios dos concursos anuais. Ademais fixo a doazón de cen mil pesos arxentinos para a realización dunha quinta de saúde no sanatório do Centro Galega (A. Vilanova Rguez., en Los gallegos en
la Argentina, recolleu estes qatos aínda que baixo o
erróneo nome de Xosé Vázquez Iglesias).
En Novembro de 1954 as agrupacións galegas
denuncian <liante da UNESCO a persecución
do idioma galega por parte do franquismo, entregando a unha delegación deste organismo
que participaba nunha xuntanza en Montevideo o folleto Denuncia diante a UNESCO da
perseguizón do idioma galega p~l-o Estado Español,
á que se une o Centro -Galega en nome dos seus
· cen mil asociados e o Centro Lucense, facendo
chegar individualmente os seus respectivos co_municados. Naquela época houbo intentos de
introducir elementos próximos
réxime dictatorial espaíj.ol na propia entidade, que como a
maioría das agrupacións de emigrantes mantíñase fiel á causa republicana, mais o labor de
Vázquez Iglesias é salvado e loubado pola sempre vixiante A Nasa Terrada época.

ªº

·Lago dos catro anos na_cabeceira da poderosa entidad e, no l955 foi proclamado presidente da
, agrupación Galicia -que xuntamente con Celta e
A T erra forman o Centro Galegü-'-. Como despedida do cargo de máxima re~pons-abilidade .do
Centro Gª-lego recibiu unha cea de horoenaxe na
que participaron. máis de mil douscentos comehsais, e na que entre outros falou Eduardo Blanco
Amor _"pra se referir a importancia que ten pra

coleitividade, o feito de que homes de empresa, se
acheguen a ela co ánimo de urnar a sua aportación os patrióticos fins que se degoiran" (ANT,
nº 494, Buenos Aires, maio de 1955).
O mecenado de Vázquez Iglesias fu.o posíbel a
realización da crónica da cultura e da comunidade galega na Arxentina, dando conta ademais
das navidades chegadas de Galiza. Referímono
á audición radial Galicia Emigrante, complemento da revista do mesmo nome, que dirixida p r
Luis Seoane comezou a emitirse o 10 de Outubro de 1954 polas ondas de Radio Libertad. t d
os Domingos durante media hora. Sostida exclusivamente pola publicidade da firma comercial
Vázquez Iglesias, "que quixo dar impulso a unha
voz galega livre pra exaltar á terra lonxíncua"
-en palabras do director sobr o patrocinad r no
quinto cabodano da emisión (L. Braxe e X. eoane; Galicia emigrante. (1954-1971)-, nela tiña
cabida "todo o diferencial galego" segundo
propia publ~idade dun programa que perduraría
dezasete anos. O taboadés axudou a manter outras publicacións culturais, e o seu nome mesmo
aparece ó final da excelsa obra de Castelao As
cruces de pedra na Galiza, entre os que axudaron
a custear a edición.
Cómpre, para rematar, facetmos 'unha reflexión
desde os nosos días. Os mozos de T aboada non
coñecen a obra e os rriéritos <leste home que foi
natural da súa mesma demarcación territorial,
mentres os políticos de tumo prefiren manter as
rúas da vila dedicadas a ensalzar a indivíduos ligados a un govemo totalitário, a lembrar a un
empresário veciño que deu exemplo polo seu
compromiso cos desfavorecidos e como protector da cultura galega. Unha anotación para aaxenda: O 31 de Xa!)eiro de 1967 falecía en Mar
del Plata o emigrante galego Xabier Vázquez
Iglesias, o trinra cabodano podería ser unha dáta
apropiada para conixir esta omisión recuperan- .. do. a memória histórica daqueles persoeiros pen:dentes de recoñeceinento polos descendentes da
comuniclacle á qLH:-'. serviron. •
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MANUEL RIV AS

Anda a porra lixeira ·
En Francia- houbo unha longa
folga 'de camioneiros o mes pa,
sado que tivo case paralizaqo o
país, coas incomodidades e cos,
tes que son -de supor. Non hou,
bo nin unha soa carga policial.
O asunto solucionouse cunha
laboriosa negociación, tensa
pero civilizadamente, arredor
dunha mesa. Algúns españois
en tránsito mostraban a sua es,
trañeza porque os xendarmes
"non interviñan". Non se deca,
taban estes alporizados celtíbe,
ros, mal acostumbrados como
estamos, que a primeira norma
policial dun gobemo sensato é
a seguinte: ''Nurica causes máis
dano do que se pretende evi,
tar". O que poderíamos enga,
dir: "Non utilices a brutalidade

cos cidadáns que tes que prote,
x~r e que che pagan cos seus
impostas".
Os xendarmes, coma as policías
británica ou holandesa, por
exemplo, cóidanse moito antes .
de darlle un pau aos seus conve,
cinos traballadores cando se
manifestan pacificamente, por
.moito tráfico que corten.

P

olo que estamos vendo, se
a folga francesa dependera do sentido da "orde pública" que se está a impoñer en
Galicia, · a estas alturas estaría,
mos· ante unha nova edición da
Guerra das Galias. Dito doutra
maneira. Se un prefecto francés
tivera actuado como se actuou

en Pontedeume, poñendo un
pobo patas arripa por mor un
corte de tráfico, e causando fe,
ridas a unha nena de dous anos,.
a tal .autoridade estaría agora
· buscando emprego de extra
nunha de Tarantino ou pesc·a n,
do fanecas en Córcega.

P

rimeiro foi Povisa, en
.Vigo. Despois Pontedeume, cos o-breiros de Endesa. Esta semana Santiago cos
mozos· estudiantes que non ped ian precisamente máis vagóns
para o tren nocturno da movi,
da senón má1s fondos para a
educación pública. Son casos
sucesivos dun uso innecesario
de forza que están a extender
unha desagradable sensación

de mal de aire, que ~ra como
denominaban os nosos vellos
ás doenzas da perda de sentido.
Anda a porra en demasía Jixei,
ra por Galicia e moito me te,
mo que iso é un espello da al,
ma gobernante. Esta contun,
dencia con xentes do pobo é,
en reaÜdade, ·unha mostra de
inseguridade propia e de des,
confianza innata cara ese pobo.
Para ter autoritas hai que ter esco la democrática e saber con,
tar polo menos deica dez.

G

obernadores da Pax gale,
ga: "Primero carguen,
luego verigüen". ¿Qué
queren que lle diga? Teño mo·rriña, teño saudade ... dos que
viñan de Majadahonda. +

FRANCISCO

A. VIDAL

A pedra das casadeiras
Entre nós tamén houbo e hai
traxedias de amor, tan dignas e
arrepiantes como foron as de
Calixto e Melibea ou Romeu e
Xulieta, porque aquí tamén
existiron e existen persoas que,
pola razón que sexa, queren
mandar en corazóns alleos e
opóñense á felicidade dos de,
mais para que prime o seu ca,
pricho persoal, aínda que este
sexa contra os propios fillos, tal
a que se canta en tomo á Pedra
dos Namorapos, de Arcos.

Pero esta pedra tamén foi, alá
polo século XV, o escenario que ª fantasía popular escolleu para
situar unha das maiores traxedias
de amor d~ nosa literatura oral.
s protagonistas daq~el
triste episodio eran, do,
,
na Alda, filla . de don
Alvaro _de Sarmiento, Señor do
Castelo de Sobraso, e T ristán de
Abarca, propietario dunhas te,
rras lindantes, que don Álvaro
desexaba para engadir ás súas,
pero das que o de Abarca non se
quería desprender.

O

Quixo a casualidade que un día
se encontraran Alda e T ristán, e
que ese encontro, presenciado
pola mesmísima Afrodita, se en,
chesé de tanto amor e que ám,
bolos dous se prendaran tanto o
un do outro, que coidaron que
aquela xuntanza era o designio
dalgunha divindade que quería,
con ese sentimento apaixonado
e apaixonante, solucionar, de

'A lírica medieval animou
a escreber sobre erotismo
nos últimos anos'

Me

Sf

Que está a ler?

en

O último libro é unha antol xia
de poeti as norteam rican viva ,
nunha edición d N " l Valli .
Ne te momentos, <:f qu teño ntre máns é Cademos de xeopoética,
en francés, dirixidos polo e critor
escocés afincado na Bretaña, Ken,
neth White. Conecto moito con
esta publicación, que é unha cartografía literária. T amén veño de
ler o último Libro de Luz Pozo Gar,
za, Vida secreta de Rosalia (Espiral
Maior), que é excelente.
Fai algunha recomendación?
O que me gostaria dicir, sen que
pareza un consello, é que os leito,
res, -incluíndome eu, lean libremente , sen prexuizos, presións,
amiguismos, intereses ou calquera
tipo de segregación.
Vostede teima na poesia erótica.
Pódese falar dun xénero galego
de erotismo?

E

sta longa e voluminosa pe,
dra xa era, desde tempos in,
memoriais, un lugar no que
se concentraban as mozas casa,
dei.ras para saber da sorte que
lles agardaba en canto ao asun,
to de casar. As mozas, ainda
agora, teñen por costume lanzar
tres pedriñas á cima, e se estas
aguantan aló sen caer, deposita,
das como se unha man invisible
as pausara, é augurio de que,
quen as botou, casa nese ano. ,

Claudia
Rodríguez Fer

paso, a ambieión de don Á~varo.

P

ero mal sabían -os namorados, q~e inocente_men,
te quenan pr.oponer a
unión dos seus corazóns e terras, que o vello de Sobraso
non quería engadidos, senón
ganancias e 'conquistas. Mal sa~ían os coitados que en don
Alvaro, home de guerras e afeito á pelexa ata impoñer o seu
parecer, aniñaba iso que se dá
en chamar ambición e non ven
sendo máis que un tremendo
complexo de inferioridade; -ou
como di algún clásico, "ela é a
merda da riqueza"; e rexeitou
aquela proposta como quen re,
pudia do diaño. Nin á filla lle
permitiría volver a encontrarse
con aquel "cazadotes".
Baixo o acubillo desta laxe, qui- ·
xo a tradición situar os clandestinos encontros da incompren-·
dida parella, que cada serán,
atopábanse nas soidades desta
fermosa paraxe para desafogar as·
súas coitas e o seu sentimento.

Advertido don Álvaro dos fur,
tivos encontros de Alda e Tristán, foi el, secretamente, ao en,
contra do desventurado amante, que na vez do caloroso abra,
zo con que agardaba ser recibido, encontrou a fría espada .do
vello que, sen mediar palabra,
alí mesmo lle deu morte e- guin,
dou co seu corpo ó barranco de
detrás da pedia.

Só despois daquelas martes,
comprendeu o Señor de Sobro,
so a inutilidade da vida dos am,
biciosos, e retirouse á soid-ade
dun convento.
,

A

M

infeliz namorada agardou
aquel día e a.o segui_nte e
ao gutro, ao amigo que
non daba chegado; e ao cabo de
tres días, candó a inocente móza, desesperada de desamór, co
'son dunhas campás que tocaban
a morro, aparecéuselle Tristán,
máis triste que o seü nome, e
sen articular palabra.
Ela, ía rifarlle por tela abando,
nada sen explicación, cando el,
con esa voz que só poden ter os
defuntos, díxolle:
-Esas campás están tocando
por min.

A figura do amante esvaíuse e
Alda regresou ao castelo de Sabroso, onde, desconsolada, pe,
chouse nos seus apousentos, e
·
deixouse morrer.

uí acaba a . lenda, pero
ontinúa o mito, pois como
inguén é quen -para saber
que vai pasar despois do casoiro,
a sabedoría popular outorgouUe·
a esta laxe un método para validar a fidelidade do matrimonio,
e é dando tres voltas ·arredor dela' sen caer, co que a pedra dos
namorados se converte en algo
menos poético e máis prosaico,
na Pedra das Casadeiras.

E é que, ou por fas ou por nefas,
sempre algo ou alguén ten que
· estar a decidir por nós, e aínda
dos máis íntimos hai que recear
un pouco. •

Non elexin cult:ivar o xéner xa
que foi como e a p ia erótica me
e collera a min de de a m cedade.
A miña motivación principal foi o
er tismo asociad a amor per tamén a outros tema político e ociais que están pre entes na miña
obra. Era un caso illad ainda que a
xente fois animand á e crita erótica. Por razóns de moda, moitos autores non seguiron e vestiron a sua
poesía doutras ropaxe . Eu c ntinu
a sentirme a gost copulo do eroti,
mo. A nosa literatura xa está de envolvida de abando para que haxa
mostras en todos os xéneros e temá,
ticas. E, ainda que na contempera,
neidade non hai un grande de envolvimentó, a liberdade estilística
das cantigas de escamo e maldizer e
as de amigo animaron a moitos poe,
tas de hoxe. Ademáis escrebemos
en direccións diverxentes, cunha
variedade moi enriquecedora.
Estudou a Ánxel Fole, ao que se
lle ad~can as Letr~s Galegas en
1997. Come define a sua escrita
en poucas palabras?
Un narrador que soubo sintonizar
técnica e tematicamente coa tradición oral. A clave é que é un narrador para un povo. • '
Poeta e ensaista (Lugo L956).
Obras máis importan~es: Poemas de amor sen
. marte, Tigres de ternura, A boca vir1leta, Liigo
blues, A Galicia misteriosa de Anxel Fole, Poesia
galega: crítica e mewdoloxia e A litera tura galega durante-a Guerra Civil.

J.
Boi
api

na

e

29

-

O Trinque
Contos do Miño

/',

A morte de Eliseo
; Alonso deixa ao leitor
o pouso dunha obra
feíta con rigor e
agarimo. A destacar os
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Cantos do Miño ( 1955)
que Blanco Amor
calificara de maxistrais.
Están en Edicións
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Mofa e Befa
atacan de
novo coa
obro Para

ser e.xactos
en BURELA e
CARBAUO

Burela
• EXPOSICIÓNS
MIGUEL M ACIAS
Pinruras de Miguel Macias
durante o mes de Decembro na Zaranda.

J. ÜONZALEZ A

ENJO

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

•TEATRO

pARA SER EXACTOS
A segunda entrega do espectáculo cómico de Mofa
Vida,
poi.xón e

morle de
Ale.xandre
Bovedaserá
apresentado
no CORUÑA
o próximo
dia 12

e Befa, Para ser exactos, o
Xoves 1.2. ás 10,30 da noite
na Zaranda.

Car hallo

p ac ió n . O Martes 10 ás
20,30 no Cine Rega, a pare ita t ea tral Mofa e Befa
apresentan a comédia Para
ser exactos. O Mérco res
resérvase para os Encontros
entre asociacións da comarca, e o Xoves apreséntase o libro editado por Espiral Maior, de Xan Fraga
Rodríguez que recotle a
história de Carballo en fotos. O grupo folk Xocaloma actua o Venres ás 21 h.
no Cine Rega, e o Sábado
unha cea de confratemida de con escritores, magos e
ou t ros co laboradores da
agrupación, pech a a semana ás 12 na Casa Rey. Para
máis información pergunta r por Manuel Pan n o
(981) 75 45 86.

A Coruña
•ACTOS

20 ANOS DA
ALEXANDRE BOVEDA
Seguen os actos de celebración do 20 aniversário
da Asociación Alexandre
Bóveda. O dia 12, n o local
da
asociac1o n ,
apresentayase o libro de
Xerardo Alvarez Gallego
Vida, paixón e morte de

Alexandre Bóveda; e o 13
Históri.a medieval de Galix.a, coa presenza de Ca-

•ACTOS

milo Nogueira e Francisco Rodríguez.

20 ANOS DE LUMIElRA

• EXPOSICIÓNS ·

A Agrupación Cultural Lu-

MERCADO DE ARTE

mieira celebra os seus 20
anos cunha emana de actos do 9 ao 14 de Decembro. O Luns 9 ás 20,30 na
Casa da Xuvenrude apresentan un libro coa memória de actividades da agru- .

O Mé rcores 11 abre no Pazo de Congresos o Supermercado da Arte de Amercican Prints, con obra de
máis de 30 artistas. Entre
eles Peteiro, Laureano Vi-

As culturas do
América prehispánica
están representadas
por diversos pezos no
Auditorio de Galicia,
Museo do Povo
Galega e San
Domingos de Bonaval
en SANTIAGO.
Á esquerda, Xipe
Tótec, azteca,
Tenochtilan, México

Carteleira

./

';·

~ TRAINSP01TING. As petipé.
cias de cinco mozos escoceses aditos
á heroina. Humor, cinisn,J.o crítico e uns
toqúes surrealistas.

._ C.X.LÓPEZ-PAZOS

.~ O

FUNERAL. Unha família ita. liana nos Estados UO:idos da crise.
Cine negro" con bos interpretes. Supera de
longo a ourros filmes máis pretenéiosos.

(

~O CORVO. Segunda ena.:ega- tla

- ~ O DERRADEIRO ttO-ME.
história de cómic dun vengador que
Duas bandas-de ttaficantes de alvolta da morte.· Entretida gracias aos efei- · col enfréntanse na nada acolledora cidatos especiais, á música e ao mao: lggy Pop.
de fronteiriza de Jericó. Un aproveitado
piStoleiro (Bruce Willis)"pásalle ínfonnáción aos· dous comendenres a fin de ob~ A CAMIONETA. Dous amigos
en paro deciden verider hambur- · ter ó seu diñeiro. A idea non era má,
guesas nunha furgoneta. Steven Frears
pero o guionista abusa dos tópicos, enqueda por baixo do seu anterior Café Ir- . tanto que Willls demostra que é menós
landés, pero por riba da maioria dos proexpresivo que o cano da sua pistola. dutos de Hollywood.
~ SANGUE E VIÑO. JackNichcil~ AMERICAN BUFFALO. Filson e Michel Caine interpretan a
me de perdedores ou o anti soño
dous ladróns de x01as de Florida. Carne ·
america n o : Mamet ensaia unha liña
demostra,-coma sempre o grande actor que
(teatral) parecida á sua anterior Glené, ainda que no~ cP,ega para salvar esta
história, sen pretensions.
·
ga_rry e Glen Ross, pero neste caso a
abundánc ia de texto non está xustificada polo contido.
~ BEATIEUL GIRLS. Guia para
parellas con. dúbidas sobre o rr:iatrímónio. Crítica dos varons que só pensan
~ OS MEUS DQBLES, A MIÑA
MULLER E MAIS EU. Un capanas top-model e Ioub:anza das mulleres
taz da construción con moi.to naballo
nor~-~is , con exéepción das ad_ú lterás.
.aceita a suxeréncia dun científico par3: .- .
;
.· ~ 1' AXI. Cadro sobre .o adveniconstruir ourro suxeito idéntico a el. O
. - mentó do 'fascismo ~a clase média
guionista no n sabe co11ducir a história
española. Dema~iadó . foTzada.-Centtai;la
que decae despois dun cuarto de hora
prometedor.
en Madrid.+

dal, Mª Penas o u Montesol. Pódese visitar até o 3
de Xaneiro de 1997, de
Luns a Sábado, de 10,30 a
14 h. e de 16,30 a 21 h.
Domingos de 11 a 14 h.

a través dun mundo subterráneo a história da antiga
federación balcánica.

MALINA
Un (ilme inédito na G aliza
(Malina. Aler:nañ a 1991.
Cor 125'), dirixido por Wer_mer Schoeter, premiado no
· seu momento n o Festival de
Cannes. No Cine clube Padre
Feijoo, Casa da Xuvenrude, o
Xoves 5 ás 20,30 e ás 23 h.

DIALOGOS COA VIDA
A Fundación la Caixa artellou a mostra que recolle
parte da obra de Robert
Doisneau. lnagurouse co .
Outono Fotográfico, e non
pecha até o dia 11 no Museu Municipal.

Catro autores Alícia Martin,
Maria Gómez, Manuel Vilariño e Manuel Casimiro,
expoñen a suas séries foto- .
gráficas na Marisa Marim6n.
Até o 15 de Decembro, de
12a 14ede 18a21 h.

Mostra fotográfica aberra na
sala municipal Durán Loriga. Até o 8 de Decembro.

Pontevedra

SALON DÉ ÜUTONO
DE PINTURA

•CINEMA
A Real Académia Galega ·de
Belas Artes (Praza do pintor
Sotomayor) xa abriu o l Salón de Outono de Pintura.

ULTIMATUM ATERRA

Encadr~ da no Ciclo da
História do C inema do Cine clube Pontevedra. Pódese
ver o Mércores 11 ás 20,15
e ·ás 23,15 h. na sala de Caja Madrid. Maior información no (986) 85 95 84.

ARTURO SOUTO
Pinturas na sala de Caixa
Galicia, até o dia 20.

ÜUT OF. PRINT

• EXPOSICIÓNS
Percorrido polo gravado
británico desde 1946 a
1976. Até o 6 de Xaneiro
n a Fundación Barrié.

TONO CARBAJO E
jESUS ÜTERQ
Os dous gañadores das bolsas de criación artística no
estranxeiro, de Unión Fenosa, expoñen até finais de
Decembro no Museu de
Arte Contemporánea.

•TEATRO

•TEATRO

COMO EN IRLANDA

AYODA
DOS MOIMANTES

Os últimos pases da tempada da montaxe do Centro
Dramático ·Galega dirixida
por Quico Cadaval e sobre
t!;!xtos de Vilar Ponte e
John M. Syng("., até .o dia 8 .'
<leste mes ás 20,30 no tea-·
tro Rosalia Castro.

Coa Compañia Marias, o
13 de Decembro no Teatro Jofre.

Ltigo
• EXPOSICIÓNS

• M(JSICA

F'errol

ARTURO CiFUNTES .

SINFONICA DE ÜALIZA

• EXPOSICIÓNS

Cadros na galeria Apolo'~
Pecha o 9 de Decembro.

O Xoves 12 ás 8,30 da noite
- no Pazo de 'c ongresos, co
frautista Jaime Martín·, e o
director Uriel Sega!. No programa levan obra de Mendelssohn, Rodrigo e Sibelius.

THE N EW ÜRLEA.NS -SPIRITUALETTES

•MÚSICA
Dentro do ciclo Swing en
Luns 16 ás 8 da
noite n o Centro de Estudos
Caixa Galicia (Ronda de
Nelle, 31).

Outono,

o

XAMINORIOS
. ORMEADOS DE J?RILO
Na fala tradicional dos canteiros pontevedreses ou Camiños brillames, é a mostra
de Enrique Velasco, da Escola de Canteiros de Poio.
Até o 22 de Decembro na
sala ·de Caja Madrid, 22 esculturas que rebelan os seus
novedosos plantexamentos .
Abre de Luns a Venres de
19 a 21,30 h, e Sábados de
12 a 14 e de 19 a 21,30 h.
Domingos de 12 a 14 h.

GRAv Aoos DE GoYA

FEITURA'96
O Ateneo Ferrolán (Ma·~lalena, 202) expón até o
dia 12, a escolma sobre as
obras apresentadas ao seu
c~rtame de artes plásticas.

CHILHOOD
Punk suave catalán, o Xo-ves 5 no Kaliejón.

Ou~rense
•CINEMA
UNDERGROUND
O Xoves 12 ás 20,30 na
Casa da Xuventude, o Cine
clube Padre Feijoo pasa Undergrourid (Franza-Alemaña- Hu ngria, 1995. Cor
162'). Dirixida polo iugoslavo Emir Kusturica, trata

unha
pelicula de
pel 11 na que
participa
M2 J. Gómez
Redondo da
que vemos
Autoretrato
a través da
mirada de
Ricardo

• FOTOGRAFIA

UNHA PELICULA NA
PEL II

A CORUÑA,
ONTE E HOXE

Na galeria
Marisa
Morimón de
OURENSE
continua

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) . . ·

• HOMENAXE
ANIVERSARIO DO
PARTIDO ÜALEGUISTA

A Asociación Cultural Maio
Lor¡go celebra ó 65 aniversá-

Supermercado da
Arte
no Pazo de
Congresos
da CORUÑA.
Áesquerda
pintura de
Ceesepe

•
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Vítor Casas,
director
d'A Nosa
Yerra, é un
dos
fusilados no
36que
agora
reciben
homenaxe
en
PONTIVEDRA

ANOSATERRA

····~·······~·············~······················· · · · ····~~··············~·'·
río da fundación do Partido
Galeguista, xunto cunha
homenaxe ás moitas persoas
inocentes fusiladas na sublevación .militar que deu comezo á Guerra civil, e en especial aos rriortos o 12 de
Novembro de 1936 en Pontevedra . "A finalidade é
romper _o muro de siléncio
que ainda hoxe, 60 anos
despois, cobre a memória de
homes bons e xenerosos como o capitán Xoán Rico, os
médicos Amáncio Caamaño Cimadevila, Telmo Bernárdez e. Luís Poza Pastra~
na, o impresor Ramiro Paz,
os mestres Paulo Novás,
Benigno Rei Pavón e Xermán Ádrio Mañá, o avogado Xosé Ádrio Barreiro, e
'o xornalista Vítor Casas.
Despois da homenaxe popular a Alexandre Bóveda o ·
17 de Agosto na Caeira,
Maio Longo quere render
homenaxe ás vítimas da represión rememorando a inxustiza e o crime que supuxo
a sua marte ante un pelotón
de fusilamento''. A homena-.
xe xa comezou o pasado
Marres 3, cu nh a charla e
colóquio de Xusto Beramendi O Partido Galeguista
1931-1936. Iste Marres 10,
ás 20 h. no Instituto Vallelnclán, celebran unha mesa
redonda sobre A represión
do 36 en Pontevedra con
Bieito Alonso (historiador),
Luís"Lamela (amor do libro
Inmolados galegas) e Alberto
Romasante (biógrafo de Vítor Casas).

Convocatórias
CERTAME POÉTICO
XOAN DE REQUEIXO

O Círculo Recreativo Cultural de Chantada convoca o I Ce"rtame Literário de
Po~sia

Xoán de Requeixo, que premia-.
·rá tres poemas de tema e métrica libre.
Recollen textos inéditos, por cuadruplicado e baixo lema ou seudónimo e
plica', até o 15 de Decembro no Círculo Recreativo: Praza do Bó Xesus, l.
Os. prémios: P de 15 .000 pta, 2º de
10.000 pta, e 3Q mención de honra.
Máior informaCÍón no (982) 44 00 70.

A Biblioteca Nova 33 co patrocínio da
Fundación Caixa Galícia convoca o X

Prémio de Narracións Xuvenis Rua Nova, dotado cun primeiro prémio de
250.000 pta. O concurso·está abérto ·a
menores 18 anos (odia 1 de Abril dé
1997) que a presenten traballos (por

O Concello de Vigo aprobou o 15 de
Novembro, as bases da convocatória
de 2 bolsas de colaboración para a Bibliore~a Central, 1 para a Penzol, e
outra para a Casa das Artes. O ~razo
de. apresentac ión de solicitudes é de
15 dias a partir da publicación da
con_vocatória no BOP. Para maior in-

PRÉMIO LITERARIO
PASTOR DIAZ
O Concello de Viveiro convoca o terceito prémio literário Pastor Díaz,
aberro a relatos de máis de 100 fólio a

Luns 9 e Martes 10, actua a
soprano Irene Martínez co
pianista Manuel García.
Mércores Xoves, Rosa
. Mates (soprano), Josep Ferrer (baixo), Mª Eugenia
Gassull (piano) e Fran~esc
Sánchez (actor mudo), interpretan La serva padrora
de Giovanni Paisello. An-

A compañia de madrileña
1O&1 O Danza a presenta
duas· coreografías os dias
19, 20 e 21 ás 10 da noite
n a sala Galán: Petrus de
Mónica Runde, e Jack y el
ornitorrinco de Pedro
Berdayes.

RED RICHARDS

ÜLLADAS AO PAIRO

Jazz o Sábado 14 de Decembro no auditório ·de
Ca ixa Pontevedra. A entrada é libre. Maior información no (986) 86 39 29.

Manuel Vázquez, expón a
sua série abstracta Olladas
ao pairo, na galeria Sargadelos até o 31 de Decembro. Abre de 10,30 a 14 e
de 16,30 a 20,30 h:

A Casa da Parra oferece un
percorrido por 30 obras do
pintor José María Fenollera
(1851-1918), que residiu
en Santiago.

SINFONICA DE ÜALIZA
Dirixida por Uriel Sega!, e'
co solista Jaime Martín na
' frauta. O Venres 13 ás 8,30
da 'noite no Principal.

Porriño
• EXPOSICIÓNS

Unha escolma sobre 3.000
anos de ·várias culturas
americanas. Á América
prehispana abre no Auditório ·de Ga liza, Museu do
Povo Galego e Igrexa de
San Domingos de Bonaval,
de Martes a Domingo de
l2 a 20 h, áté o 28 de Febre iro do ano que vén.
Luns pecha.

VICTOR TEIXEIRO
SANTIAGO RUSIÑOL
Pinturas no Centro Cultural municipa l! até o dia 13.

Obra do pintor catalán do

o ES,UDQ DA GAL.IZA ·oe-

Aos 10 ANOS
DAMORTE
DE ]OSÉ MARTINEZ
Ediciós do Castro e a gale--'
ria Sargadelos expoñen unha mostra fotográfica e b-ibliógráfica sobre a Editorial Ruedo Ibérico, para
relembr.ar ao seu fundador
José Martínez aos 10 anos
do seu pasamento.
DOMINGO FELIZ
Obra de seis famosos fotó,grafos franceses, até o 13
'de· Decemhro no Coléxio
·de Fonseca.
A CAIDA DA FOLLA

SE"'AD2 P2R CASTELA2

·EN INsliNIA gU ~\/EiRQ
Chaveiro:
Prezo 50_0 pta _+ 160 pta
de gastos de envio

CAMPUS STELLAE
Arnulf Rainer expón a sua
mont'axe Campo de estrelas
no primeiro1 andar do
CGAC. Até '6 8 de Decembro. Abre de Martes a Sábado de 11 a 20 h, e Domingos e festivos ·de 11 a 14 h.
. TRES DEBUXOS
Obra de Perejaume até o
dia 8 no Dobre Espácio do
CGAC. De Martes a Sábado de 11 a 20 h, e Domingos e festivos de 11 a (4 h.
GAL!CIA. NAS ORJXES
P\JNHA CULTURA
Mostra etnográfica aberra
no Museu do Povo Galego
até finais de ano.

A Fundación Cáixa Galicia e o xornal
El Progres~ convocan a décimo primeira edición do ceitame Ánxel Fole
(cun prémio único de 1.000.000 pta),
desta volta adicado á figura e obra de
José Crecente Vega. Os traballos han
ser inéditos, cunha extensión máxima
de 100 fólios mecanografados a dobre
espazo por unha só cara. E teñen que
.c hegar por cuadriplicado e baixo plica
antes do 31 de Marzo de 1997 en
calquer departamento de Obra social
da Caixa Galicia, ou no xornal El Progreso (Progreso, 12. 27001 Lugo). O
teléfono de Obra social de Caixa Galicia en Lugo é: (982) 22 40 12. •

16 de Dccembro, na ala
do BBV (Colón, 17-A, 4Q
Planta). Abre d Lun
V nr de L9,30 a 21,30 h.
LIBRO

Ü REGRESO

LEOPOLOO NOVOA

Tui

primeiro tercio do século,
até o 20 de Decembro na
sala de mostras de Caixa
Galicia" ·

PRÉMIO LITERARIO ÁNXEL FOLE

as duas última xornada ,
Venres 13 e Sábado 14.

Elsinor Teacro da Coruña
. interpreta b texto de Manuel Lourenzo, O regreso,
e non A estratéxia do narco como aunciaba o Lecer
da semana pasada. Os dias
12, 13 e 14 á 10 da noite
na sala Galán.

Olladas ao pairo é o título da expasición de Manuel Váz·
quez na galería Sargadelos de S~N.TIAGO.

dobre espazo, até o 31 de Decembro.
O gañador levará 500.000 pta. Para
maior información hai que dirixirse ao
Concello de Viveiro: Praza Maior, l. .
·Teléfono (982) 56 01 28.

O Coléxio Público de Bembrive, expón até o dia 10
unha mo tra de novidade
que aportan vária editoriais. A oferta vai desde
átla a libro de aventura
para cativo . Abre de 6 a

nus horribilis (Pícala ópera
poruíbile) de Chévere ocupa

J.M. FENOLLERA

" AMÉRICA PREHISPANÁ

lnsígnia:

Aida Operama Spectacular, baseada
na ópera de Verdi, estrearase en G aliza o vindeiro 21 de ' Febreiro ·no coliseum da Coruña. As entradas xa están
a venda desde 5.000 pta: Aseguran
que a representación que dirixe Guissepe Raffa, ocupará máis de 20.000
persoas. O Venres 6 ás 1Oda mañá no
próprio Coliseum, fan escolma de 400
figurantes aberra a todos os interesados maiores de 18 anos.

PETRUS

• EXPOSICIÓNS

Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na conto
de Caixa Galicío
2091 0501
683040001024
Solicita a cantidÓde
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

· AmA

•DANZA

•MÚSICA

¡

formac ión pódese perguntar no Rex isto Xeral do Concello. Te léfono
(986) 81 01 27.

Santiag.o

A Sociedade Filarmónica
de Pontevedra organiza o
concerto de Joaquín Palomares_ e Michel Wagemans, os días 10, 12 e 13 ás
20,30 no Teatro Principal.

•

BOLSAS DE COLABORACION
PARA BIBLIOTECA

PRÉMIO DE NARRACIONS XUVENIS

}OAQUIN PALOMARES
E MICHEL W AGtMANS

~-

quintuplicado e cos dados persoais:
nome, enderezo, teléfono e fotocópia
do DNI ou do libro de família) dunha
extensión ffi'ínima de 25 e máxirna de
125 fólios mecanografados a dobre espazo. O prazo:remata o. 1 .de Marzo
de 1997 na Bíblioteca Nova 33 (Rua
Nova, 33-2Q. 15705 Santiago. Apartado de Correos 637. 15780 Santiago), ou en calquer das afie in as de
Obra social de Caixa Galícia. Informan no (981) 58 44 36.

• EXPOSICIÓNS
XABIER POUSA E
JUAN ÜLJVEIRA
Escultura e pintura na galeri~ Trisque! 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
. BLUE IN THE FACE
Dirixida por Paul Auster e
Wayne W ang (USA
1995). O Cine clube-Lumieartella o pase do Mércores 11 ás 20,30 h . no Cine
Salesianos. A entraaa val
400 pta. Información no
(986) 22 09 10.

re

•MÚSICA
• EXPOSICIÓN$

O pintor expón 20 obra
·de recente criación na galeria Abe! Lepina, até o 14
de Decem bro. Abre de
Lun a Sábado de 11,30 a
U,30 e de 19,30 a 21,30 h.

VII FOTOBIENAL
Ainda até o 8 deste mes na

Casa das Artes. As tradicionais Vigovisións recollen e te ano o traballo sobre a cidade de Luis González Palma, Karen Knorr, Pedro
Meyer, Paloma Navares, Joachim Schimd, Ruth Thorne e MIDuel Vilariño. Noutto apartado, Sen fonteiras
vários autores rachan co vello concepto bidimensional
da fotografia, trátase dos traba llos tridimen ionai de
M11 Elena Álvarez, Magnus
Barthiis, Daniel Canog r,
Bárbara laus, Alfredo Ja~r,
Ana Teresa Ortega, Pedro
Meyer, Paloma Navar s,
Wojciech Prazmowski e Eva
Quintas. Tamén expof'ien
resultado das bolsas da fotobienal, ourorgadas aos ~ tógrafos galegos Xosé Loi
Abalo, Xurxo Estévez,
Xurxo Lobato e Rubén R.
de Torres .. Unha secc ión
adicada aos norteamericanos Aziz e Cuch~r, e outra a Raniero Fernández
(na sala de exposicións do
centro Caixavigo), fotógrafo
galega afeccionado cunha
intensa actividade nas décadas dos cincuenta e sesenta,
completan a mostra.

O e:scu1tor Manolo Paz mos- ·- THE ,KING'S CONSORT
tra catro pezas de grande forLABERINTOS
mato onde esperfrnenta co
O X oves 12 ás 21 h. :no
granito e a· pizarra. Até o 8
Pinturas de Santiago Pas- ·
Auditório de Galiza, a forna galería T rinta.
cual Buyé, até o 18 de De-·
COLECC!ON LAXElRO
mación de Robert King, incembro na galería Ad hoc.
terpreta obra de Haendel.
MEDARDO Rosso
Abre de Luns a Venres de
O terceiro andar da Casa
das Artes acolle de xeito
18 a 21,30 h. Sábados de
. CONCERTO DID~CTICQ
'12al41t. ·
- permanente, a c"olección
O CGAC _apre~enta a prime ira mostra no estado
legada ' polo nomeado pinCoa Real Fllharmonia de
·da·s esculturas de Eduardo
Os HORRE.os ·N A ARtor ao_Concello de Vigo.
Galiza 6 Mércores 11. ás 11
Rosso,_ éonsiderado xunto
Os dias de semana abren
QUITECTURA POPULAR
da mañá no ·Auditório de
a· Rodin pai da escultura
de 11 a 14 e .de 17 a il h.
Galiza. No programa levan
contemporánea. Máis de - música _de Falla, e. de direcXosé Alján expón até o 20 . Sábados .só á mañá, e Dorr;iingos á tarde,
de Decembro na Universitrinta pezás que amosá.n o
'tQr a Maximino Zun;ala':e.
dad-e Popular, as suas maseu estilo ademais da seriequetas de hórreos. Abre de
dad e dos se us procede•MÚSICA,
•TEATRO
mentos de criación polo
lun~ a V~nres de 17 a 21 h.
BOIKOT, KTULO E
que expoñen várias verF.ESTIVAL DE
EN BRONCE
Los MOTORES
sións das mesma obra. De
ÜPERA DE PETO
Marfes a Sábado de 11 a
O Xoves 5"l1s 8,30 da noite
20 h, e Domingos e festiDo 9 ao 14 á5'22,20 da noiCuqui Piñeiro expón esvos de 11 a 14 h.
t~ n~- 'T~~t!t~ ?ri_n~c~~a_l~ __ ~uituras en bronce, até o
:1º ~ov~ ?I_í~r~ª--

--
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ANOSATERRA

·····················~················································~····
Ruth
ThorneThomsen
participa
este ano na
Foto bienal
no apartado
Vigovisións

Encrucillada

Coro e orq1J1estra, o Martes
17 ás 8,30 da noite no
centro Caixavigo. Dirixe ·
H arry Christophers, con
Lynda Ru sse ll (soprano),
Catherine Wyn-Ro gers
(contralto), Mark Padmore (te nor) e Michael G eorge (bai xo ), para inte rpretar o C o ncert o d e
Brand e rburgo e a ca ntata
M ag nífi cat de J. S. Bac h .

r !·

XOAN COSTA

UJ

1

Vilalba

O Mu cu de Prehistória e
Arqu o lox ia de Vil a lba,
ferece até o 20 de Decembro, unha mo tra ad icada á
pre éncia do home n~ Gali:a ue de hai dou millóns
e meio de ano .

FORUM DE ARTE
CONTEMPORANEA
Do 5 ao 10 en Matosinhos,
no recin to de Exponor, celébranse duas mostras artística que recollen repre entación galega e portuguesa:

o Forum Adiintico de Arte
Contemporanea e a Feria
de Arte Contemporanea.

Porto
Nu

ME10

O Ballet Teatro Compan-

hia do Porto continua o 1
Ciclo de Danza de Outono
os dias 5 e 6 con José N avas que oferece While
waiting; Nu meio e O nariz do meu pai son as duas
propostas do grupo A Torneira para os dias 20 e 21.
Os espectáculo son n o auditório do Ballet T eatro.+

Horizontais:
2. A el está dedicado o Sempre en Galiza 4. Pillo de
Abraham 9. Acaudalado, adiñeirado 12. Forma par-

te dunha expresión que significa "encima de" 14.
Cualificación escolar entre suficiente e notábel. 16.
Conxunto de temas dun asunto xéral 18. Batraquio
moi frecuente en pozas, lagoas e regos 20. Dese
aquilo que é necesario 21. impresión desagradábel
causada por algo que repugna 23. Desprazarse ata o
sitio 24. Conxunción que presenta dúas causas ou
posibilidades entre as que hai que escoller. 26. En
números. romanos, tres 2 7. Forma popular de aínda
29. Conxu.nto de regras necesar_ias para facer ben algunha cousa. 31. Rio da pr:.ovincia de Ourense 33.
Ao revés, emiten un son 34. Atar facendo nós.

Anúncios de balde
• Ex-garda civil represaliado polo
exército español por ter utilizado a
lfngua nacional própria, e por non decir que chove cando están a mexar
por nós; apela a vosa solidariedade.
Os interesados podedes dirixirvos ao
teléfono (981 ) 75 76 78 de Carballo,
e perguntar por Ricardo Deus Viña;
ou na conta de Caixa Galiza:
2091 .0023 .14.3000015162.

• Vendo 90 accións de A Nosa Terra. a 4.000 pta cada unha por precisar urxentemente o diñeiro.Teléfono
(986) 26 40 57 .
• 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• lmpártense clases de EXB a domicílio e fanse "Currículum vitae" .
Razón : Óscar M. Rey . Carballeira,
24. 36630 Cambados . Pontevedra.
• Persoa interesada en vender cerámica. Chamar ao (986) 28 05 17.

ción, busca debuxantes interesados en aprender, praticar e traballar en debuxos animados. Contacto : Escola de lmaxe e Son. Someso , 6 . 1 5008 A Coruña . Pablo
Atienza 909-87 26 20 , de 1O a 12
da noite.

• Mércase baixo ou batería a bon
• Véndese ordenador novo 386
DX40, con ou sin impresora, caixa reprezo. Chamar ás 3, e perguntar por
xistadora ECR-012, teléfono-fax Velico
Andrés : (986) 29 41 83.
Fax-012, equipa de música en con- _
xunto ou por separado composto de :
• O Movimento Defesa da Língua
(MOL) envia o seu boletim Língua
mesa de cabos, casete de 2 pletinas,
1 plato, dous compactos, duas caixas
Nacional N2 3 a quem o desejar. lne un amplificador. Se queras botar unclui material para se autofinanciar: livha ollada ao material ou consultar preros , camisolas, bandeiras , autocolanzos, atopámonos no teléfono (986) 22
tes , etc. Encomendas no apartado
69 76, ou na RJMDBerdiales, 25. Vigo.
570 de Ferro!. Envio gratuíto .
• Oferécense cantantes, femlnino
e masculino, máis armónica para
grupo de blues, jazz, folk e outros.
Absterse pachanga . Teléfono (986)
31 03 78 e 908-98 44 59 . Maria e Nucho . Millor en horas de comida.
• Electricldade e mantemento xeral. Prezos económicos e seriedade. Xerardo 907 - 72 80 23 Vigo.
• Se queres recebar de balde o
boletim "Lengües Vives" sobre a
actualidade lingüística do Sul-oeste
europeio , escreve ao apartado 5224
- 08080 Barcelona . Países Cataláns.
• Galiza Nova en Madrid. A orga- ·
nización xuvenil do BNG está na capital do Estado. As persoas que
queirades contactar connosco, escrebede a este enderezo: Verja 58 1g 28026 Madrid .
• Clases particulares de matemáticas . EXB, BUP , COU , ESO, FP e
primeiro de carreira. Pexigo de
Abaixo , 33-2 2 esq . Compostela.
• Extraviadas duas gaitas o Mércores 16 de Outubro en Vigo, (unha
delas tacilmente 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 0-1 78, de 10 a 14 e de 17 a
20 h. Gratificarase.
• Medulio, Distribuidora alternati. va da MarinlÍa luceAse . Se !endes
material para distribuir, escrébenos e
1-alamos. Para pedidos mandade un
selo de 19 pta . Medulio , Apdo. 19 ,
27740 Mondonhedo.

• Véndese dormitório completo seminovo en bon estado : cama, duas
mesiñas, espello, cómoda, silla e armário de 6 portas . Razón no tell.
(986) 47 31 08.
• 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 ... ComQ foto fixa ou auxiliar ae operador. Xan Manuel Seoane Ventin . Teresa Jesús
Jornet, 9-42 . 36004 Pontevedra. Teléfono (986) 84 33 15.

• Mi/homes grupo gai da Corun-

a

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

15080 A Coruña. -Resposfa segura.
• "PorhJgueses de merda! Estas
duras palavras eram dirigidas por algum membro do público contra os integrantes do MOL (Movimento Defe !?ª da Língua)" ln_teira-te do acontecido no encerramento do congresso do
ILG pola Gfalha. Distribue-se já o número 13. E gratuito. Apartado 678 .
32080 Ourense.

Verticais:

1. Cidade do baixo Miño 3. Árbore americana 5-.
Igrexa episcopal 6 . A Nasa T erra, en siglas 7. De sabor agre 8. lnxiro alimento 10. Ave zancuda 11.
Pronunciar o "s" con articulación igual ou semellante ao "c" 13. Lingua do Lacio 15. Conducían ata
aquí 17. Empregan demasiado tempo en facer unha
causa 19. Collerá coa man 22. Menciono 25. Utilizar 2 7. Ao re~és, adverbio de afirmación. 28. O pai
do pai ou da nai 30. Ao revés, igrexa episcopal. 32 .
Desprazábase a un lugar.

• Licenciado dá aulas particulares
de língua e literatura galega e española, latin, francés, portugués,
catalán, história e toda clase de
comentário de textos. BUP, FP,
COU , ESO. Teléfonos (986) 20 11
70120 23 51.
• Quique. Electricidade e repara- .
cións. 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.

Caldo de letras

•A Asociación de Divulgación e
Es tu do de Pequenos Estados ,
precisa colaboradores con coñecimentos de inglés, italiano e árabe, para a tradución de correspondéncia e publicacións enviadas polos pequenos Estados do mundo. A
asociación non dispón de fundos
para cubrir ditos traballos. Teléfono
(986) 20 30 05.
• A Assembleia da Mocidade Independentista vem de reeditar os lsqueiros Lume contra Espanha. Se,
os queredes, enviada sete selos de
trinta á caixa dos correios 561 . 36080
Ponte Vedra. Ou ingresar a mesma
quantia na conta 2091-0500-103000087782 de Caixa Galicia.
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• Grande oferta de discos e casetes. Prezos interesantes. Terétono
(986) 41 34 96. Vigo .

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

• Se desexas recever o N2 1 de
Abrente, voceiro de Primeira Liña
(MLN): "Por un partido marxista revolucionário. Por unha organización
de liberación nacional" , Podemos
as mulleres estar onde se toman as
deci~ións?'', ... escreve para o apartado 760 de Santiago de Composte1 a, incluindo o teu enderezo e un
selo de 35 pt~.

• Kañacore. Programa de música
combativa en Cuac! (FM 103.4),
Venres noite , 8 a 9. Envianos o· teu
material (non só musical) para difundilo ao máximo . Apartado 4669 .

• Nativa dá clases de francés a
calquer nível. In teresados contactar co teléfono 22 80 33 ou co
apartado de correos 709, 15080 da
Coruña.+
·

lit

A

Unha dúcea de grupos cómicos galegos.

Axuda ao Terceiró Mundo

(ATeM). Nová asociación solidária.
Gran Vía 112. Local 17. Galerías
Castañal. Vigo. Tfno. 986-470357 .
Próximas campañas de axuda a Cuba e Colómbia. ColaboracióAs no
Banco de Santander. Axéncia 8. Entidade 970. Conta 595!?0.
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Acol~cción OFardel.da Memória recupera atraxectória do ·cineasta ourensán

A

verdade ira arfe da pub l ic idad e con s ist e e n
vende r o impo íbel e,
pese ao q ue poi da c ree rse, o
normal é que o co n iga. Pero,
par a acada r t a l e . logro , á
ci é nci a pu b li c it á ri a n o n ll e
q ueda má is rem éd io q ue m en t ir. Mínt e n os co sorriso, co
ves t ido, coa cosmé t ica, m esmo c o idi o m a ... A forza de
tanta mentira interesada, dá a
imprnsión de que publicitar e
en españo l, mesmo en me-io
inteiramenre realizados en galega, como a TVG, dá o re ultado apetecido polo fenóm no da criatividade e forma
parte de a estratéxia publicitária de chamar a atenci 'n ob re algo que non a pode oferecer por si mesmo. Non doutro
xeito poderla entender e e te
ab urdo ao que a i timo .

Carlos Velo, o cine galego imaxinado --

.:r-

9*

X.e.:

/

Afirmar neste 1996 que non
existiu cine galego só é verda:
de en parte. Durante un século
houbo esforzos e intentos nos
campos da- ficción, os noticiários, a exibición e o erguement o d unha indústria própria.
Desde Xosé -Gil e os irmáns
Barreiro a Xosé Suárez, de Ton i Román a Chano Piñeiro
chegou a argallarse unha esperanza cabal. Carlos Velo estaba chamado a ser o grande
director que dera luz a esa cinematog raria própria. Pero a
data do 1936 marcou a frustración que desde o exílio só pui-.
do alumear como ilusión e tamén roteiro para o futuro. O
próximo 14 de Decembro sairá
o libro Carlos Velo. Cine e exílio (Edicións A Nosa Terra)
q ue abonda na apaixoante
biografía do criador ourensán.
Despois de Antón Alonso Ríos e Alexandre Bóveda, a colección
OFardel da memófia de Edicións
A Nasa Terrar dá a coñecer unha das múltiples figuras que só _o
exílio puido embazar. Da man do
crítico de cine Miguel Anxo Fernández, o libro aborda non só
una apaixoante biografia, nutrida
de mú ltiples conversas e documentos que Velo deixou cando
fixo contacto coas xentes da Xociviga no Carballiño, senón que
recupera traballos literários e reflexións dun galego que acadou
a fama en México , pero q'ue
sempre tivo o corazón e o pen..:
samento na Galiza:

paz ·que tiña moitos cartas, Toni · lación_tan extraordinária que aí
Román'. Trab'allabamos cunha .decidiuse a miña vocación".
cámará de 9 mm. e iamo·s deseo~
Despois ven o golpe militar, a
brindo cousas extraordinárias
fuxida dun paseo seguro no
que agora son normais". Despois
monte Furriolo , onde tanto sanfoi a Madrid e trocou a vontade
gue verteron militares e falande seu pai, que o quería médico,
xistas, a peripécia polas frentes
pala sua grande paixón, a Bioloxia. E tamén en Madrid decidiu o
de guerra e os campos de .concentracrón na Franza. Finalseu camiño político, de republicano de esquerdas e nacionalista . mente chega a México onde
comeza outra vida, "o nacer de
galego. Chegou a ser neses
novo miranqo á matria", como
anos de efervescéncia comisário
xeral de todas as FUE (Federatitu la -M.A. Fernández.
ción U.niversitaria Espa'ñola) coIntelectual
fundando o cine clabe da organi~
zación estudantil,
de prisma múltiple

Neses anos de fervor, viaxanao
,Carlos Velo naceu o 15 de Noa París, trabando amistade con
vembro do 1909 en Cartelle ,. Aos · Buñuel, tendo a oportunidade de
dez anos vai facer o bacherelato
coñecer o cine de vangarda e
a Ourense e xa mozo entra en
realizandq os seus primeiros docontacto co galeguismo através
cumentais, Velo xa se confirma
dos. irmáns Loure'nzo, de Cuevicómo o grande criador que hallas e· Vicente Risco. Tamén ' co- . bia·ser. "A primeira película que
ñeceu o choque cultural através
tiven nas mans --contábc.lle Vedo idioma, "cheguei á cidade sen
lo nos anos 80 a Miguel Anxo
saber falar o castelán e no coléFernández- foi O aéourazadoc
xio as rapazas ríanse de min e
Potemkim. Conteille os fotogradeCian que non sabia falar espamas un por un. Como er.a o diñol". Faise mestre e comeza a
rector do cineclube puiden ter a
sua aficción ao,. . cine simultaneapelícula cqmigo tres dias na camente ''formabamos grupo co filio
Sfl e- quixen saber como demo
do fotógrafo Pacheco e cun raestaba feíto isto. Foi unha reve-

OFERTA
-+

IDA E VOLTA

Home dunha época singular ,
Caros Velo destellou en todas
as suas actividades. Está consi derado polos historiadores do ci. ne,· xunto a Mantilla, com o un
dos primeiros documentalistas
do Estado . Despois dunha traxectória neste eido, en 1936 comezou o rodaxe de Galicia "un
título mítico nunha utópica filmo- .
grafía. galega" que finalmente fi cou perdido, 'foj· nas Xociviga do
ano 1985 onde tivemos ocasión
de visionar en sopurte vídeo ,
traídos desde México polo próprio Velo, arre~for --de cincuenta
anos despois, dez minutos da

EN

metraxe de Ga/icia, a primeira
gran acta audiovisual levanta no
país que, seguramente de non
acontecer o drama da gue rra,
como tiña manifestado lúcida e
reiteradamente Lu is Seoane, seria o ponto e partida para un cine nacional galego xunto co n
Mariñeiros de Xosé Suárez".
O ·ronsel de películas de Carlos
Velo completouse en Méxi co .
Desde o fo rmidabel Torero ás
múltiples curtametraxes e documentais. Permaneceu sem pre
ideando no vo ~ proxectos e tivo
tempo a participar na vida política dos exiliados nacionalistas.
Fundador da revista Vieiras , ani. mador do Padroado da Cultura
Galega en México, Carlos Velo
- tamén está entre os fundadores
da UPG coerente cunha traxectória política fiel ao seu país e á
militáncia de esquerdas.
"Morreu Velo en México capital , o
1 de Marzo de 1988 -escrebe o
seu biógrafo. As súas cinzas foron espalladas polo Atlántico
conforme ao seu desexo seguro
como estaba o cineasta e intelectual galego de que as correntes
do océano levaríanas até a sua
benquerida Fisterra céltica"_ •

VOS

+-

SÓIDA

Buenos Aires .................... 11 5.000 ptas; . Amsterdam ....................... S0.500 ptas:
Buenos Aires .................. ;•. 77.000 ptas.
Buenos Aires .................... 106.000 ptas.
Bogotá ............................. 109.900 ptas.
Sáo Paulo / Rio ................. 68.000 ptas.
Buenos Aires• .......... ;....... 122.000 ptas.
~Asunción ................. ;....... 123.000 ptas; . Amsterdan ...........:••••••••••• 39.500 ptas.
*(Con hotel en Amsterdam)
!t\e>Íltevideo ..................... 120.000 ptas. . . Paris ................................ , 28;000 ptas.
Sáo Paulo/Rio ................ :•• 97.SOO ptas.
Bologna .............................. 51.000 ptas.
Geneve ............................. 43.ooo ptas.
Sáo Pqulo/Rio ................... 97.SOO ptas. · Frankfurt ..............: ........... 51.000 ptas•.
Fronkfurt .......................... 45.700 ptas.
Toronto ............................. 86.000 ptas.
Coiro ............................'..... 77.000 ptas.
Zurich ............................... 37.800 ptas.
New York ......................... 76.000 ptas.
Macau .•••• ;....................... 125.ooo ptas.
Colonia '..............: •• ~............ SO.SOO ptas.
London ;............................. 33.000 ptas.
Zurich / Geneve ................ 51.000 ptas.
Stuttghart .......................... 40.900 ptas.
Santiago de Chile ............ 11 S .000 ptas.
Johannesburg ................. 143.000 ptas.
Paris .......-.·.......................... 33.000 ptas.
Montreal ........................... 8S.oóQ ptas.
Uma ................................. 11 S.000 ptas.
Miami ............................... 9S.OOO ptas.
Oslo / Stockolm ................. 70.000 ptas.
México ............................ 11 S.000 ptas.
/
Milano / Roma .................. 51 .000 ptas.
Nairobi ........................... 117.500 ptas.

London .............................. 26.000 ptas.
Milano .............................. 42.700 ptas.
Dublin ..................:............ 39.SOO ptas.
Montreal ••:..................... ,.. S9.000 ptas.
Ham,!:>urg .......................... 42.SOO ptas.
Dusseldorf ......................... 42.000 ptas.
Edinburgh ......................... 39.SOO ptas.
Glasgow ........................... 39.900 ptas.
Norwich ............................ 39.900 ptas.
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Fago esta reflexión á volta da
entrega dun meritórios prémios á publicidade en galego
outorgados polo Consello A sor da RTVE, cuio xurado apenas tivo que perder tempo nas
suas deliberacións, ame as poucas candidatura apre entada_.
Que publicitar no no o idioma
sexa motivo de prémio, cando
deberla er principal argumento
da lóx.ica comercial, nunha ociedade que coñece e emprega
maioritariamente o galega, expresa perfectamente a paranoia
que nos traemo o oalego .
Sen publicidade comercial non
é po íbel o ter un i tema de
meio de comunicación capa:
de ervir con ccrta md pcndéncia·ao intere e: Ja s ciedade e ao me mo tempo contribuir ao de envolvimento ec.nnómico. Impul ar o galego no ·
comido e municacionai - non
pode hclu,ir á linguaxe da publicidade. Por i o te prémio
erven para chamar a atcnci6n
sobre a cativa pre éncia do gal go na publicid· Je e mercial.
Deme trar a ua efectividad
non pode er difícil.•

VOLVER AO REGO

E

steban Méndez e Gutiérrez tan cómodos fumando
Ma lrboro n t resi ll o de
cretona da Moncloa. Entre unha partida e outra de monopoly
firmaban o recorte das pensións
e o n ovo PER. N esas andaban
cando chamaron polo mancontro uns sindicalist as de base que
a ntes , c and o as fo lgas xera is
,contra os soc ia listas , e ran d e
A gustin M oreno e de Redon do,
pero que teñ en fillos e xa se sabe. Contaron qu e· o bre iros do
carbón do Bierzo estiveran piques de lle medir o lombo. "As
bases piden un sinal", d ixeron.
"Que sin al?, perguntaron Méndez e G utiér.rez a coro. "Pois un
sina l de que ainda seguimos re- ·
presentan do aos c urrantes", respo nd eron os o utros . E velaí
porque se con vocou a fo lga de
funcionáílos, para salvar a cara
e poder volver axiña á partida
, , . de monqpoly •
,
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