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Aznar fa¡ perigar a continuidade de lnexpal ao
querer vendela a unha multinacional
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Fraga acusC!l de clandestina á garderia
incendiada en Vigo

Xosé H. Rodríguez Peña:
"O PNG ten experiéncia
para valorar
o proxecto intelixenfe
que o BNG supón"
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~s Estados Unidos prémian a música galega por

vio interposta
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AXunta poderia
entregar 1.000
millóns a Fine pésie
·ao historial delictivo
de Gnecco Lillo

A CIG convoca mobilizacións o 1Ode Marzo en
Ferro! e Vigo

N!!768•200PTA

As que traballan cobran un 26% menos que os homes

Os colectivos feministas denúncian con motivo do Dia Internacional da Muller Traballadora que as galegas padecen a taxa de
paro máis alta do Estado. A reforma do mercado laboral favoreceu os contratos precários senda o 70% das persoas que traballan a tempo parcial mulleres. Salários dignos e direito a pensións serán reivindicados na mobilización unitári~ do 8 de M?rzo en Vigo,

A Xunta está disposta a apoiar a
intervención da empresa madrileña Fine Conservas S.L. ; en
Massó. Un amplio historial de
detencións por asinar cheques
sen fundos, crebas de empresas
con denúncias de estafa, unha
condea firme por estafa e o paso
por várias cadeas , non son razón para que a consellaria de
lndústria desconfie de Miguel
Angel Gnecco Lillo, que se presenta como Consel/eiro do Grupo <je Empresas Fine. (Páx. 4)

Viciños de VilaboQ
indignados ante a
intimidación policial
"A xente está indignada". Con
esta lapidária frase resumen a
situación os viciños de Vilaboa
despois de que o pleno aprobase a instalación dunha planta empacadora de lixo para Vi go e Pontevedra, pésie á oposición dos habitantes. Mais a
indignación é froito sobre todo
da presión policial e das ameazas do PP, até o ponto de
que tiveron que renovar a coordenadora por medo dalguns
dos seus. integrantes. (Páx. 10)
ANXO IGLESIAS

AS CALEXAS DO CIGURAT

Xavier Carro
Unha das produccións
máis interesantes da
"Nova Narrativa".
Víctima da censura en 1973,
aparece agora por vez primeira
o seu .texto orixinal e íntegro.
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Cartas dun
falanxista nas que
narra os seus
crimes no 36 O coñecido falanxista tudense
Servando Lago Montes, Caganacaixa, revelou as circunstáncias e acusou con nomes e apelidos aos responsábeis do terror
en Tui e bisbarra en 1936 nun extracto do seu Diário que enviou a
unha persoa que prefire o anoni~
mato. As cartas que hoxe publicamos só eran coñecidas através
do xornal portugués Diário de Notíc/as e nelas o autor, poucos meses antes de rhorrer Franco, autorretrátase como liberal acaso
prevendo unha situación na que
tivese que responder polo acontecido naqueles qnos. (Páx. 27)

lnquietude
na base social do PP
Un doado seguimento dos sectores mobilizados na Galiza, desde que o
PP governa en Madrid, pennite tirar a cQnclusión de que é, en grande
parte, a própria base social conservadora a máis crítica e activa frente a
decisións guvernamentais ou problemas sectoriais aos que nén Xunta, ·
nen governo central poñen remédio. Son v·otantes confesos do PP
moitos dos gandeiros que deben pagar a supertaxa (como Cuiña ben
coñece na sua comarca de Lalin), tamén o eran bastantes dos pata~
queiros da Límia. Ao PP p~rtencian, como eles mesmos manifestaron
ante os méios de comu'nicación, os i:nexiloeiros que uns meses antes fo~
ran abanear as cancelas de San Caetano. Idéntica marca política tiñan
os camioneiros de Tafisa, batidos pola policía, e votantes-de Fraga son
non poucos dos viciños de Vilahoa que rexeitan a empacadora, como
igual o · eran alguns dos máis activos saboteadores da planta de Teis.
Por razóns diversas, que non é deste lugar apontar, o PP incumpre as
promesas que fixera ás suas bases. Esa fractura interna, que poderia ter
o seu reflexo nas eleicións, é a que está a desatar non poutos dos con~
flitos que ó próprio Fraga alcuma logo xenericamente de "violéncia". • ·
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O98% dos contratos feminirios, asinados
en 1996, son precários
.

*

-

ARANTXA ESTÉVEZ

Ao mesmo tempo que a Patronal negocia con UGT e CCOO unha nova reforma do mercado laboral, coñécese que o
paro feminino .medrou en 2 pontos respeito a Marzo de 1996, situándose nun 22% mentres que é dun 14% nos homes, segundo o INEM. As mulleres saen á rua o 8 de t0arzo sabendo que o 98% dos contratos que asinaron o ano
pasado foron eventuais, o que dificulta alarmantemente a sua independéncia hoxe e no futuro, e que o paro medrou
no país ·sete pontos máis que noutras comunidades. Cun mínimo necesário de 15 anos cotizados para obter o direito
á pensión, as traballadoras ven, como grácias ao traballo precário, o camiño cara a xubilación e a cada máis longo.
contratos eventuais como "o
tronal puxo de manifesto as ins tempos de crise económica
des, sendo a taxa máis alto de
correcto camiño" cara o crecitención dos empresários abanteñen un efecto devastador na
desemprego do Estado. Marisa
mento da economia e a estabilideirados por José Mª Cuevas
loita p'ola incorporación da muRodríguez, responsábel da mudade. As mulleres continuan
de seguir afondando máis nos
ller ao traballo, S§lgundo coinciller en UGT sinala que "mengañando nesta modalidade
den en sinalar desde as secretres na Galiza perdimos
direito ás pensión está amea:mdo polo recente pocto de contratos : o 6 4 ºlo dos
tarias da muller das centrais
8.000 empregos no resto o
entre UGT, CCOO e o Govemo. Na foto, limpadoras des·
sindica.is. Só 39 de cada 100
do Estado criáronse un mi- pedidas en Marin.
A IGLESIAS contratos eventuais na Gallón e médio" Esta sindicaliza son para elas ao igual
mulle res están · consideradas
activas, isto é, traballan ou busque o 60% dos de relevo e
lista é partidária de que se
o 70% a tempo parcial.
can traballo. Nos homes esta
revise constitucionafmente
taxa elévase ate o 5~%. Estos
a vulneración dos direitos
"Estamos nun momento no
dados despréndese do _informe
da muller. "Tes un contrato
que as'mulleres traballan a
.anual que apresenta a secretaa tempo parcial, empioran
tempo parcial éomo asalaria da Muller de CCOO co motiriadas pero con xornadas
as tuas condició.ns sociais
vo do 8 de Marzo. Frente ao
máis grandes debido á
e, por riba, non tes direito a
crecimento económico preconisubsídios. Con esa perscontribución na casa e, para máis, con salários· pioz~do polo Governo Aznar, a
pectiva, ou as feministas
muller continua a sofrir dobrenon sabemos lanzar a
res. Hai que ter en canta
mente as consecuéncias da auque, como soporte das camensaxe ou as mulleres
séncia de criación de emprego.
sas, son as primeiras en
non importamos nada! Por"A reforma laboral emprendida - que vai en contra das dideixar sítio aos homes no
en 1993 outorgounos en exclumercado laboral cando hai
rectivas europeas non gamoito paro.- lsto non quere
siva os contratos lixo ás mullerantir un ingreso mínimo
res", comenta Tete Pérez Pardicir que as mulleres repara a supervivéncia e que
do, responsábel da muller ,en
nuncien a traballar por calle pergunten ás empregaCCOO. Para mostra, outro dasar o formar fam ília. O que
das do fogar o que gañan.
to: o 98% dos contratos que
acontece é que, nos últiE é que o Governo Aznar
esta mandando mensaxes
asinaron as mulleres en 1996
mos anos, á incorporación
foron eventuais e baixo fórmumasiva da ·muller ao trabasibilinas para que quedelas precárias.
mos na casa", comenta
llo no_n acompañou un aumento . do emprego. PasaMarisa Rodríguez.
ron de ser inactivas a deCun 22% de paro chégase a
unha diferencia de máis de seA actual negociación entre
s_e m p regadas", comenta
as centrais estatais e a PaPasa á páxina segu_inte
te pontos con out.ras comunida-
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Ven da páxina anterior

"Se pensamos no colectivo das
Teté Pérez Pardo .. Pola sua
mulleres esta medida vai castiparte, Rosa Garrido, responságarnos espedalmente porque
bel nacional da secretaria da
entre as traballadoras dase unmuller da CIG, sinala que canha grande precariedade laboral
do melloran as condicións laboe é onde se producen maiores
rais non se perciperiodos
de
ben variacións
inactividade: nós
na situación da
somos as que
muller. "En tro.f
padecemos en
re arma a ora maior medida os
ques, cando se
rebaixan as concontratos a temoutorgounos
dición s ou se
po parcial e teatravesan crises
rnos solicitado
en exclusiva
fortes, é o colecn u m eros_baixas
os contratos li):<o" vo/untárias para
tivo de mulleres
quen se resinatender aos naTETÉ PÉREZ PARDO
te", di.
sos tillos e tillas,
familiares e enTrinta anos
fermos etc'', din
traballando e
desde a CIG.
sen pensión
Hai que ter en
canta que sectoO paro das mu res como o da
lleres medrou este ano. A Marconse.rva, cunha maioria indiszo de 1996, estaba sitUado nun
cutíbel de traballadoras mulle20 %; actualmente está nun
res, funciona con emprego
22 % despois de chegar ao
inestábel. Son mulleres que le24% en Decembro. O lnquérito
van entre vinte e trinta anos
de Povo ac ión
traballando pero
Ac tiva at er ece
como fixas-discifras ainda máis
cont i nuas. lsto
quer dicir que tedesacoug antes. Que lle .
Os homes padeñen traballo gace n un desemrantido só duranpergunten
prego do 14%. A
te uns meses ao
d iferé n cia de
ás empregadas ano, que son sop o n to s v es e
bre os que cotido fogar o que
agrava d a po rzan, e non están
q ue hai moitas
reguladas. Non
gañan e a ver
men os mul leres
teñen direito ao
q ue están d isse o salário casa paro.
po stas a tra ballar e , que en
O sistema de
coa UE"
t roque s , sufren
pensións
non
MAR ISA RODRIGUEZ
un pa r o m aior.
funciona sobre o
En pa rte, is t o
critério de anos
UGT.
e xpl ícase pola
traballados sed i scr i mi nac i ón
nón de anos cotique se produce
zados polo que ,
ao buscar trabapara estas ope11o . Calquera
rárias , o camiño
moza que busque traballo pocara .a pensión de xubilación
derá comprobar como se acosupón o dobre de tempo. "Aintan os sectores aos que pode
da que os casos particulares
aspirar: comercio, ens ino, serson moitos, pode suceder que
vizo doméstico e empresas de
unha muller que leve traballanservizos son os
do 30 anos e lle
destinos .
chegue a idade
de xubilarse non
Se se suma ao
teña direito a·
pacto
tarde que entran
pensión de xubias mulleres a tra1ación por non
das pensións
ball ar, aos con chegar aos mínitratos lix o e ás
mos 15 anos . E
pode suceder
taxas de paro o
son moitas ", exque unha muller plica Rosa Garriacordo asinado
polo Governo e
traballe 30 anos do, da CIG .
as centrais sindicais
UGT e
"As mulleres
e non teña ese
CCOO o pasado
precisamos .dun
mes de Outubro
sistema xusto de
direito"
chégase a unha
pensións que teROSA GARRIDO
perspectiva alarñ a en _canta as
mante , diagnósticaracteJí sticas.
CIG
co compartido
da nosa vida lapalas responsáboral, que introbeis dos sindicaduza mecanismos correctores
tos. A chave está en que se prede situacións de desigualdade
cisan 15 anos traballados para
e que non dificulte o acceso a
ter este direíto e se reducen as
unha pensión digna", di Rosa
pensións para as cotizacións
Garrido, que ere que hai unha
menores de 25 anos.
falla total de correspondéncia
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entre sociedade e lexislación
Igual traballo, igual salário?
xa que esta non está adecuada á muller. "Somos nós as
Neste descorazoador percorrido
que ternos que coller excedénpola estatística, tampouco hai
cias_para temas familiares. Esresposta para unha das .reivinditos problemas ternos que asucacións máis sentidas palas mumilos todos e acomodar a lelleres: que o traballo sexa valoxislación a estas situacións",
rada igual faga quen o faga. "En
comenta. Teté Pérez Pardo
xeral e por termo médio, a muaponta como solucións a forller recebe un 26% menos de
mación, a flexibilidade de hosalário que o home, ca cal pedir
igual salário ten máis vixéncia
rários, a promoción e, por supasto, a xa case utópica aspi- .,. que nunca", comenta a responración a compartir o traballa · sábel de muller de CCOO. Sedoméstico.
gundo os datos recollidos pala

central no último ano , se talamos de traballo estábel chégase
a un 50% menos ·de salário na
muller que no home nas mesmas categorias. Exemplos destes salários están no sector comé rcio, de emprego practicamente feminino , valorado sempre á baixa ou , incluso, na administración , onde .categorías como limpiadora ou camareira non
obteñen á mesma remuneración
que os traballadores dos servizos de lixo ou os barrendeiros
da administración local.+

ccoo.

Ca

A titularidade do cónxuxe nas explotacións gandeiras é esgrimida polo Administración pora obstaculizar o acceso da muller.

Unanimidade no Parlamento ao rexeitar adiscriminación das mulleres do agro

Duas gandeiras denúncian as barreiras
para acceder á Seguridade Social
A preséncia da muller nos traPode afiliarse á ·seguridade
midade o Mércores 5 a propoballos do agro nunca se corresSocial Agrária pero terá que
sición das duas deputadas que
pondeu coa titularidade das .expedia "a realización de xespagar polos anos que constan
plotacións e actualmente hai
tións ante o Instituto e a Tedesde que ten unha explotaperta de 70.000 que contribuen · ción leiteira, cantidade que ossoureria da Seguridade Social
nas empre·sas familiares do
cila entre 700.000 pesetas e
para o recoñecemento do disector sen ter salário. Cando o
un m.illón. Segundo explica
reito das mulleres a afiliarse".
Olaia Fernández, parlamentáhome xa está afiliado á Seguridade Social Agrária, o máis freria do BNG que ven de ·apre- ' No mes de Novembro, outra
sentar unha proposición non
gandeira denunciara que lle necuente é que a muller renuncie
a facelo Ol::J espere uns anos a
de lei con Pilar Garcia Negro
gar a n o direito a ser titular
estabilizarse economicamente -sobre o acceso da·mul'ler a Se- · dunha prqpriedade herdada dos
para facer frente a un paga'guridade Social Agrária, trataseus pais en Extensión Agrária
riase dunha multa. "O máis cuporque o seu home era titular
.mento considerábel como é o
:seguro. A Seguridade Social
de outra. Consecuéncia: tiña
rio'so é que vai pagar polos
··, denegoulle recentemente este
anos' atrasados pero estes non
que traspasarlla a el. Para as
lle van contar á hora da cotizamulleres labregas, é a negación
direito a uriha gandeira, Pilar
ción. Paga atrasos desde 1990
da independéncia económica e,
Carbón Alvárez, porque o seu
home xa tiña· un seguro de aupero vai cotizar para unha-pen- . segundo as deputadas nacionatónomo. A traballadora acudiu
sión desde -1997. De paso bolistas, "é un xeito eficaz para
aos trib.unais ·e o xulgado de . tan ·para atrás ás labregas que
administración de ir eliminando
Pontevedra deulle- á razón en · qúeíran ser autónomas", di. O
explotacións e de discutirlle ás
base aos seus direitos.
-: Parlamento aprobou por unani- . pensións ás mulleres".+

Non renunciar á conquista.do Salário
. A crise económica e a .retorrria laboral supoñen ún
Nas cidades da sociedade galega premoderna as
poucas mulleres que traballaban facíano en actividades ·· g~ande salto atrás no acceso ao traballo nunha
sociedade que ten como pear a máxima de que o
comerciais, como empregadas do fogar'e en servizo~;,
pouco emprego que hai o leve o home, facendo crer
en xeral, segundo amasa o estudo As múlleres na
que a aportación máis valiosa que pode facer un ha
economia urbana do Antigo Réxime: Santiago durante o
muller ao funcionamento do país é o traballo non
século XVII, de Serrana M. Rial. Hoxe as traballadoras
remunerado, sexa ña casa ou fóra. Ademais é a
atópanse no comércio, no servizo doméstico, nas
empresas de servizos e, como novidade, no ensino. _Das · aportación máis barata. O que supuxo unha das
conquistas máis importantes do último século, ter un
galegas, 119.000 son empresárias," a maioria autónomas
salário, é considerado hoxendia secundário. O
no agro, e das 237.000 restantes, o 15% desenvolve a
empioramento das condicións de vida da muller é
sua tarefa en negócios familiares. Non é-gratuito que as
proporcional á sua dependéncia económica e ten un
sindicalistas falen dun retroceso no traballo asalariado e
dato ilustrativo: o 71 % dos beneficiários da Rtsga son
dun protagonismo feminino na economía sumerxida.

mÚlleres, a.rrú3.icfria con cargas familiares. As pobres
tamén eran un grupo significado no século XVIII.
O círculo vaise pechando cun futuro agravado polo
Pacto das Pensións. O traballo a tempo parcial é o
camiño mais directo para hipptecar a independéncia
económica de mañán, pechar ese círculo e voltar a
comezar un ciclo no que o direito ao traballo estea
sempre supeditado ás taxas de emprego masculino.
Se van ben, xa veremos. Se van mal, mellor queda na
casa. Tamén hai dous séculas a única saida era o
matrimónio. +
ANOSA TERRA
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Oconselleiro de lndústria asegura que aempresa madrileña ésolven~e eque poderia recibir subvencións por 1.000 millóns
.

.

AXunta di que Fine pode ser a solución de Massó ainda que
o·Seu directivo Gnecco Lillo teña un amplo ·historial delictivo
-0- G.

LUC~

tervención de Fine sobre Massó
vai adiante con garantías.

DE TENA

A Xunta está disposta a
apoiar a intervención da empresa madrileña Fine Conservas S.L., en Massó. Un amplio
historial de detencións por
asinar cheques sen fundos,
crebas de empresas con denúncias de estafa, unha condea firme por estafa e o paso
por várias cadeas, non son
razón para que a consellaria
de lndústria desconfie de Miguel Angel Gnecco Lillo, qué
se presenta como Consélleiro
do Grupo de Empresas Fine. ·
O conselleiro de lndústria António Couceiro dixo que o proxecto de Fine Conservas SL podia
ser solvente a pesar do avultado historial delictivo do seu apoderado Gnecco Lillo, porque a
Xunta só prevé entregar as sübvencións solicitadas pola empresa madrileña ao abeiro da
arde do 95 (para modernizaeión
e renovamento tecnolóxico de
empresas de transformación
pesqueira), cando Fine S.L.
apresente avales por valor de
1.000 millóns. António Couceiro
cifrou en 1.000 millóns as axudas públicas a que podia ter direito Fine. Gnecco Lillo anunciou investimentos por valor de
1.000 millóns en 1997, outros
1.000 millóns antes do segundo
trimestre de 1998 e 400 millóns
antes do 30 de Marzo de 1999.

Moción da UP en Cangas
A publicación, no número anterior de A Nasa Terra, dunha información sobre o pasado delictivo da· persoa que negócia coa
Xunta o futuro de Massó, moveu
á Unidade Popular do concello
de Cangas á apresentar unha
moción de urxéncia na que se
propuña á corporación non conceder licéncia nen recalificación
para os terreas d~ Massó asi como investigar a Fine S.L. para
desvelar o seu carácter, O primeiro ponto foi aprobado cos voto do Partido Popular -e de Uni~
dade Popular. O B_NG e o PSOE
non apoiaron a primeira parte da
moción porque coidan que nada
·$e ha perder se finalmente .. a in-

M.

que empregaban títulos falsos da
to. A pesar de que esta evidéncia
chilena. António Couceiro coida
foi reiteradamente denunciada,. o
que un asunto é que Gnecco Lillo
General Motors como pago das
empresas que compraban.
conselleiro d~ lrlclústria presionou
teña un pasado policial e penitenO alcalde de Cangas requeriu ao . aos proprietárip de Massó para
.ciário non cativo e outra que o
grupo do PP para que aclare a
A consellaria de lndústria non
proxecto de 2.400 millóns de peque venciesen as suas accións
aos apoderados da Cos~mnay.
sua postura sobre o plano ara redeu nengunha clase de explicasetas que trae baixo o brazo para
flotar Massó. "Os conselleiros de
Carlos .Serira e os seus sócios . ción por estes feitos pero aseguMassó sexa solvente. En coerén1ndústria e Pesca apoian en
están hoxe ha cadea despois de
ra que coñece ben aos valedores
cia con esta declaración, venres
Compostela ao grupo Fine, pero
estafar a .c onservas Carbal/o, a
qa empresa madrileña Fine Con7 estaba prevista a reanudación
aqui en Cangas o PP é partidário
Hijos de José Curbera e a vários
servas S. L. á que tamén adoita
dos contactos entre Gnecco Lillo,
de rom.pe·r toda relación con eles
proveedores. A polícia descobreu
indentificar como multinacional
a Xunta e os sindicatos.•
-sinalou Eulóxio López do BNG- ·
Miguel Ángel Gnecco Ullo, Conselleiro de Fine Conservas 5.L, espera obter mil millóns de subvención da Xunta par o seu plano de Massó.
Non lle importa ao PP a solvéncia e credibilidade do empresário ·
de Fine senon pasar factura aos
traballadores de Massó".
O conselleiro de Fine Conservas
S.L. chegou a Cangas con un
Proxecto de adaptación de planta industrial e instalación de equipas para elaborados, conservas
e cámaras, avaliado palas consellarias de lndústria, Pesca e
Relacións Laborais. ·Nun princípio, Miguel Arigel Gnecco negou
que _tivese intencion nengunha
de recalificar os terreas de Massó pero despois de vinte días re-clamou ao Concello edificabilidade sobre os 1.800 metros nos
que pretende actuar mediante un
poder notarial dos accionistas .
Gnecco quer licéncias para pisos, un hotel, un centro comercial e un porto deportivo. para
este conxunto inmobiliário prometeu en Cangas cen posta de
traballo que sumados aos.do plano industrial serian 477. Os representantes do traballadores non queren manifestarse
sobre a viabilidade destas promesas en tanto o conselleiro de
Fine Conserva non libere os
embargos sobre a maquinária e
terreas da fábrica do salgueiron
e deposite garantias.
O governo Fraga non quer com. prometer un ha solución directa
para Massó pero no prazo de
- ano e- meio apareceu como avalista político de dous presuntos
-homes_de ·negócios dispostos a
erguer ,a _pr;imeira empresa de
Cangas. O primeiro, Carlos Senra, aseguraba representar a unha
trans-nacional suiza d.e alimentación con sede en Luxemburgo,
pero o seu nome Cossonay lnvestr:nents non figuraba no rexis-

VEIGA

Papanatismo basco
En semanas sucesivas producíronse na Coruña e Santiago menores,
pero significativos, incidentes, por mor da convocatória de home,
naxes a dous secuestrados por ETA. A celebración oficial dos actos
foi replicada por un pequeno giupo interesado en reproducir actitu,
des lamentábeis e frecuentes no País Basca. En Santiago, a resposta
só foi no grado de tentativa, porque a policia impedíu a entrada no
lugar aos menores de 25 anos.
Parece que a obsesión .dos meios de comunicación por informarnos
de todo o que sucede fóra de Galiza e ben poúco do que ocurre den,
tro ten tamén agora como consecuéncia o feito de que alguns gru,
pos se ensarillen en nefastas polémicas.•
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Francisco Vázquez consigu~ uri amplo respaldo para Madrid

Pacto no VIII Cong·reso do·PScleG·PSOE
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Francisco Vázquez rematou
eufórico o VIII Congreso do
PSdeG-PSOE. "Co 95,4% de
apoio á miña xestión apresenta ré monos en Madrid con
máis forza que calquer outra
agrupación", afirmou. Os distintos alcaldábeis socialistas
tamén se mostraban satisfeitos porque entraban na executiva e asegurábanse a nominación para as próximas municipais. Até o crítico Estévez se
amosaba contento porque recolleran nas ponéncias as teses galeguistas compostelanas. Todos conseguiran o que
ían buscando. Só quedan alguns descontentos en Ourense capital e máis na província
de Lugo , pois, nen aumentando a executiva en 4 persoas,
puderon contentar a todos.
Se ollamos o lema e a montaxe
do V III Congreso do PSdeGPSOE ternos que concluir que a
sua aposta para as próximas eleicións autonómicas a sitúan preferentemente en non ser superados polo BNG. O PSdeG voltou á
cór bermella sobranceando nos
decorados e na propaganda congresual. T amén foi significativo o
lema escollido: "Por un cámbio radical". Os sindicatos, sobretodo
CCOO tiveron un protagon ismo
senlleiro e, voltaron a levantar o
cachete ao canto, en español, da
Internacional, (sobre todo Francisco Vázquez, eufórico) rematando
co himno galega. Toda esta simboloxia explica que a sua mensaxe, máis radical, vai dirixida preferentemente ao "amplo espectro
progresista", en palabras de Vázquez e acrescentado por Abel Caballero "governaremos principalmente para os que menos teñen",
maiormente de carácter urbano.
Con esta aposta, é lóxico que o
candidato á presidéncia da Xunta, Abel Caballero, compare ao
BNG co PP , acusándoos de ter
a mesma política e visións similares, despois de criticar ao BNG
por facer eleitoralismo ''decihdo
que pode chegar ao Governo" e
por "estar contra a Europa de
Maastrich". Tamén anatemizou
ao BNG por estar aliado coa "dereita basca e catalana", esquecendo que o PSOE governa co
PNV en Euskadi e contou na anterior lexislatura co sostén de
CiU. Un Abel Caballero que Vázquez apresentou como "o candidato da maioria nun país de tolos (!) como este", e que afirmou
que "viremos a Galiza a facer a
segunda parte do cámbio". Un
candidato que nun discurso plano e tan esfarrapado que foi capaz de apresentar aos socialistas como "os grandes loitadores
contra a cuota láctea" , esquecendo que foi precisamente o
PSOE quena estabeleceu e que
deron centos de charlas na Galiza a prol da sua aceitación.
Debia -ser Abel Cáballero o único
que tería a vista posta nas eleicións autonómicas . Francisco
Vázquez convocou o Congreso
pensando en Madrid. A disculpa
das eleicións autonómicas ser-

5

Até 1.500 emigrantes galegas recoñece o Governo español que estarian afectados polo fraude das pensións privadas na S.uíza. En re.sposta ao deputadó do BNG Guíllerme
Vázquez; o Governo de Madrid informou que a Caixa de·
Compensación suíza vai saldar estas débedas contraidas
por fundos de pensións privados constituidos entre 1~70 e
~ 1995. A resposta afirma que o ano pasado ír:igresáronse
de$de o Estado' suízo 24.000 millóns para pagamento de
pensións, pero nese montante inclúense todos os cartos
transferidos, sobretodo nas pensións da vellez.
O Governo indica que ser~n os conceHos os enc.arregados de localizar aos emigrantes para -lles dar información
dos seus direitos, pero di que os interesados deben dirixirse á Delegación Provincial da Seguridadei Social , que
é o organismo encarregado de transmitir os expedentes á
Suíza. Como informou A Nosa Terra en diferentes ocasións, o fraude afecta a moitas máis perso¡:i.s das incluidas nas listas dos consulados , polo que calquer-emigrante retornado da Suiza debe consultar os seus papeis ou
tratalos coas centrais sindicais que se teñen aterecido a
consultar o asuntó cos seus representante!_; na Suíza, como é caso da Confederación lntersindical Galega, CIG. •

~A. EIRÉ

a
o

O Governo obriga aos concellos a buscar
aos emigrantes enganados na Suiza

Recorte no ensino
ao desaparecer as equipas psicopedagóxicas .

Vázquez aceitou a ponéncia ideolóxica de Santiago e a entrada na dirección de alcaldes non adscritos á sua liña.
A. IGLESIAS

viulle para adiantarse ao Congreso Federal , ante o disgusto de
González. A pretensión de Vázquez era apresentarse en Madrid
fortalecido e co apoio da maioria
do partido na Galiza. Así o puxo
de manifesto despois de acadar
a sua xestión o apoio de 428 delegados , cos ún icos votos en
contra de Necia e Mos, e 20 abstencións : as de Compostela, O
Saviñao, Moaña, Chantada, unha de Arousa e cinco do Ferro!.

A ollada posta en Madrid
Se Vázquez era tremendamente
claro ao afirmar que co apoio que
acadara, a sua forza en Madrid
ía ser moi importante, non era
tan explícito á hora de explicar
como usaría ese apoio maioritário. Tan ben afirmaba na rolda de
prensa que "taremos un modelo
de socialismo próprio", como , no
discurso de clausura, era contundente ao deixar claro que "está
en perigo a unidade de España"
e que levará a Madrid "a nasa visión como socialistas, non como
socialistas galegas. Galiza unicamente é un sentimento de orgu-llo". Para Caballero, nembargantes, o PSdeG ten unha ideoloxia
"nacionalista ben entendida".
-

damente alcaldes e alcaldábeis
que teñen, como Vázquez, a vista posta nas municipais. Para logralo tivo que aumentar a executiva até _51 membros. Quedaron
tora Antónío Troitiño, de Ourense, e Gato Soengas, de Lugo, o
que levow á contestación dalgunhas agrupacións locais. Pero en traron Príncipe, Gago (Vilagarcía) e Vázquez (Carballiño), un
dos máis renuentes a facelo sen
Troitiño, ·e un membro de Verín .
Moitos dos novos membros ;
contestados internamente, asegúranse, deste xeito, a reeleición
do seu partido como candidatos.
Tamén os homes fortes do grupo parlamentar, Cortizo e Sineiro , acadaron postas relevantes
na dirección, cun Laxe e Touriño
que , xunto con Príncipe -foron
aos máis aplausados, máis que
o próprio Vázquez, con diferéncia, pala militáncia. Un Vázquez
que incluiu a seis concelleiros
coruñeses na dirección .

Para lograr ese consenso, o secretário xeral reelexido renunciou
a dar a batalla i.deolóxica que
plantearan d.esde Comp-ostela.
Só puxo todas as trabas posíbeis ·
para que n·on se emendaran os
estatutos e lograr suprimir a estrutura comarcal. Alguns delegaFelipe González está enfadado
dos acusaban á organización de
co Vázquez desde que se postufraude por non deixalos entrar a
lou para sucedelo, contando co . deferlder as suas emendas. Nas
apoio dun pool de xornalistas
outras ponéncías aceitáronse as
madrileños. A sua negativa a
propostas compostelanas porque
asistir ao Congreso, foi , sobre tode pasar ao pleno, ainda que non
gañasen, daríase unha imaxe de
do, unha negativa a respaldar a
Vázquez. Un .alcalde coruñés
división e, comó en congresos
que afirmou que "en Madri.d esanteriores quedaria de manifesto
taremos cos que gañen", ainpa · o respaldo ideolóxico que acada
Ceferino Dí~. Desde Composteque tamén se mostrou favorábel
la afírmase que con esta direca que Guerra continuasé na executiva. Pero todo indica que vai
ción tan plural, ao incluir as suas
xogar as suas próprias cartas
propostas poderase facer unha
"co poder que me dá o apoio
política totalmente diferente da
maioritário da cuarta agrupación _ que pretende Francisco Vázquez,
do PSOE que, até de agora non · incluido uri pacto co BNG. Cando
se lle pergunta a Abel e a Vázcontou co peso que debe de ter".
quez por esta posibilidade, fuxen
coma do deme ·e o seu discurso
Para conseguir o seu obxectívo
céntrase en que se pode "goverde "pesar en Madrid", Vázquez
nar en minoría". Non queren dicer
nón tivo outro remédio que pacinada se, como é probábel , Fraga
ficar o partido. Deu le deste xeíto
supera ao PSOE pero non consicabida na executiva á mai,oria
gue á rnaioria absoluta.•
das voces discordantes , nomea-

A supresión das equipas psicopedagóxicas de apoio está
contemplada no borrador que a Consellaria de Educación
apresentou para regular a orientación educativa e profesional no país. Esta medida xa levantou reaccións entre
os profesionais do ensino, centrais sindicais e a Confederación de Asociacións de Pais de Alunas, APAs, de Centros Públicos, que ven esta supresión como un paso
atrás e suscitou unha pergunta do deputado nacionalista
Xosé Henrique Tello no Parlamento na que lembra que a
própria Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo, Loxse,
xustifica a orientación en tres niveis: titorias,
departamentos de orientación e centrós e equipas do
sector, coque a· medida da Consellaria suporia unha discriminación. O conselleiro de Educación Celso Currás terá que explicar no Parlamento as razóns de suprimir o
f uncionamento destas equipas.•

Só o 70% dos funcionários
estatai~ sabe galego
O delegado do Governo, Xan Miguel Diz Guedes asegurou
que o setenta por cento dos funcionários da Administración
· do Estado na Galiza sabe galega, o que o convirte nun colectivo que incumpre as próprias leis do Estado, que desde
1990 abrigan aos funcionários que traballen na Galiza a coñecer galega. Diz Guedes considera que é unha porcentaxe
alta, ainda que, de todos xeitos, anunciou .un convénio coa
. Consellaria de Educación para a realización de 49 novos
cursiños de língua entre os funcionários, que poderán optar
entre iniciación , perfeccionamento, linguaxe administrativa
de nível meio e linguaxe administrativa de nível superior.•

As mulleres maltratadas
-terán fácil acceso á vivenda ·
Por unanimidade e a proposta do PSOE, o Parlamento aprobou tomar medidas de inserción labor~I e aéeso á vivenda
das mulleres maltratadas. Defendeu a proposta Maria Xosé Porteiro, que explicou que en oito das nove casas de acollida existentes no país aumentou o número de mulleres que
peden asisténcia fuxindo dos malos tratos e que a sua t otal
dependéncia económica impídelles, unha vez rematado o
periodo de permanéncia na casa de acoUida, alugar unha vivenda. A deputada solicitou modificar·os requisitos de aceso á vivenda de protección pública j:>revendo as circi.mstáncias económicas e sociais das solicitantes. Tamén pediu
que asinar convénios eos concellos para estes dispar de vivendas de balde ou co·n alugueres baixos. •

Plenos cada tres meses nas Pontes;~·,
·primeira medida do novo governo municipal
O novo governo municipal das Pontes, nacido dunha moción
de_-censura apoiada por tránsfugas e o PP, trouxo novas ventas á corporación municipal. As primeiras medidas acordadas
pola nova maioria foron o adiamento na celebración dos plenos ordinários e a supresión de case todas as comisiqns informativas, agás as duas impr.escind íbeis. O governo que
preside o tránsfuga Vicente López Pena acolleuse aos mínimos que abriga a Lei de Bases de Réxime Local e modifi cou
a perioricidade na celebración dos plenos, que agora serán
de un cada tres meses. López Pena_e o PP fixeron o mesmo
coas comisións informativas, agora só existirán as de Facenda e a de Plenos, talé como abriga a lei. Para a oposición trátase dunha medida antidemocrática e inoperante, sobretodo
porque Vice nte López dixo que era de carácter provisório. •
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NADA ESTÁ ESCRITO
MARILAR ALEIXANDRE

Se, como eu creo, estamos construíndo un
o discurso filosófico ql,le se pretende a si mestempo novo, o tempo das mulleres; se é cermo como unha forma de obxectivación que
ó presentarse nun plano de abstracción ·conto que a nasa foi unha das poucas revolucións gañadas neste século, sería difícil enceptual ten como suxeito o xenericamente'
coptrarlle unha data que marque a victoria
humano, sen distinción de sexos. Orabén,
decisiva, o seu catorce xullo, o seu vintecomo di Celia Amorós, o xenérico ou neutro
neste discurso é absorbido por e confundido
cinco de abril. Non houbo unha hora na
que os reloxos pararan de bater ou comeza- · co masculino, reducindo o feminino á cateran a xirar en dirección contraria (¿para
goría do "diferente", das "outras", que ó non
ser suxeito do discurso soa ó non pensado e
cando reloxos nos que as agullas camiñen
cara á esquerda?). E, en moitos aspectos,
polo tanto ó non existente.
unha revolución silandeira que vai medrando pouco a pouco desde o interior das menNon cabe atribuír a discriminación só a -fac.
tares sociais alleos á
tes como as madrépoconciencia das mulleras 'Zªn deitando capa
tras capa de coral desres. Como outros grude o cego fondo do
necesario poñer en pos discriminados moiabismo ata fender a tot_as mulleres interioricirculación outras ideas, zan os estereotipos sona do mar co atol.
ciais, e en gran medida
repetir en voz alta que o actúan
En 1997 cúmprense
conforme a
dous séculas da marte · naso destino non está
ele5. Como dicía, para
de Mary Wollstonepoder facer unha causa
- escrito no adeene"
craft, acaída por certo a
hai que imaxinala anconsecuencia da febre
tes, e educación, sociepuerperal, logo de dar a
dade e familia sumaron
luz a quen sería coñecios seus esforzos durante
da como Mary Shelley. Mary Wollstonecraft
séculas en convencer ás mulleres de que o
foi a muller que en 1792 se atreveu a imaxiseu sitio está a carón do fogar, de que non
nar o que daquela semellaba inimaxinable, a
deben imaxinar outra causa. Para moitas·
pensar o impensable, a propoñer unha toli-. mulleres pensar a contraco~ente, actuar en
ce: unha sociedade na que todas as persoas
pé de igualdade co varón, supón· Unha tenfosen libres e iguais. Porque para que algo · sión tan forre na vida cotiá, nas relacións de
poida solidificarse na realidade, primeiro
parella, que acaban renunciando, resignáncómpre imaxinalo: antes de loitar polo dedose a un papel máis tradicional. Sería dareito ó voto, á educación, á igualdade legal,
quela unha equivocación supoñer que ó non
era necesario que alguén tivese a afouteza de
existir discriminación xurídica e legal por raimaxinar mulleres votando, mulleres estuzón de sexo, a igualdade entre mulleres e vadiando, mulleres cos mesmos dereitos legais
róns é un feito. Poderíamos máis ben falar de
que os varóns. E o poder que ternos de inque as mulleres foron logrando máis e máis
ventannos de novo cada díá. cada ano, o que
espacios de igualdade -creo que a escola é
nos diferencia doutros animais·cos que comun deles-, pero que aínda subsisten moitos
partimos proteínas, enzimas, hormonas. A
espacios de discriminación.
diferencia deles, en nós, en ti, en min, nada
está escrito. Nada está escrito irrevocablePor iso é necesa~io poñer en circulación
mente, non hai xenes que proclamen que
outras ide11s, repetir en voz alta que o noso
debes conducir un camión, non hai hormodestin0 non está escrito ·no adeene, porque
nas que dicten que non poida ser matemátiafüda segue recorréndose ó adeene e ás ·
ca. Aínda que non ·sempre logramos ser : hormonas para explicar o inexplicable. A
aquilo que imaxinamos, é cerro que só imaxixustificación do papel secundário das· munándoo ternos unha opottunidade de invenlleres fíxóse durante mofros anos en base a
tar os medios para conseguilo, de tíralo desde '' diferencias biolóxicás CTláis im¡lxinadas qué ·
o ~nundo dos soños para o da realidade.
reais. A afirmación de Aristóteles de que
"o varón é por natureza superior e a muller _
Triste é o caso das mulleres que non son cainferior, e un domina--·e a,·outra,·é a domi=
-paces de imaxinar, e hai situacións en que
nada" foi repetida: en -diferentes' v·ar.ianté~· ,..
debe ser difícil imaxinar a contracorrente. A
ó longo do~ .. sé<:;ulos. ¿Que significa "por
prensa daba canta hai'poucos días dunha ennatureza"? E esra unha car.acteFÍstica co~
quisa segundo a cal a maioría das mulleres
mún ás xustificacións:'da discriminació~, a
exipcias están de acerdo coa mutilación dos
súa vaguidade, cando non mera falsidade.
xenitais a que son sometidas de nenas, co
poder que teñen os seus maridos para bateAs mulleres aspiramos a unha igualdade
ren nelas. Nas sociedades en que a violencia
plena, baseada no_recoñecemento de per-1
contra as mulleres está institucionalizada,
soas individuais, e non confundida nunha
nas que a dobre moral ·sexual é moeda cosuposta identidade entre o conxunto das
rrente, é unha heroictdade pensar algo disi;nulleres ás que se atribuirían intencións
tinto. O noso pensamento non xurde da naou comportamentos colectivos, e como tada, técese con esas ideas e conceptos que coles difíciles de probar ou refutar. Non cabe
llemos ou transformamos do ambiente en
falar da "muller", senón das mulleres, que
tomo a nós. Pensamos .con esas ideas e por
aspiramos a un recoñecemento como suiso é tan difícil situarse fóra delas, criticalas,
xeitos individuais, non idénticos -corno
levar a contraria:· C~ndo se len libros de Hisnon son idénticos os varóns- e desde esa
toria, pouca xente se para a reflexionar en
individuaÜdade a unha igualdade plena.
.
.
\
que 'termos como "sufraxio universal" ou
"educación obrigatoria" resultan falsos no .. O fe1:ninistno, a diferencia doutros sistema de ·
sentido en que son empregados neles, pois
pensamento, non .procura a sCt~ lexitimidade
non fan referencia en realidade a toda a pono pasado. Aínda que fose cerro que nas máis
boación, senón que habería unha restricantigas sociedades reinaba o igualitarismo
ción, ó falar de cando se logrou sufraxio uninós baseámonos no principio de .igualdade,
versal (para os varóns, rion para as mulleres),
non na tradición. Mir,amos cara ó futuro.
ou a educación obrigatoria (para os varóns).
Atrevémonos a imaxinar un futuro de plena
Desenguedellar os significados agachados en
igualdade, un futuro melfor, un futuro con
cada tenno, en cada idea, inventar outra forpan e rosas, como pedían as obréiras estadouma de falar, outra forma de pensar, nisto leva
nidenses que deron a vida o oito de marzo.
empeñado o movemento feminista desde os
Nada está escrito, todo está por imaxina. +
tempos de Mary Wollstonecraft. Unha faceta do pensarhentÓ espebalrnente relevante 'é

'E""

•

8 DE ..MARZO NA ESPERANZA
·ENCARNA ÜT.ERO

Gal iza, ano 1997. Un ano máis no 8 de
Marzo faise a lembranza dos millóns de rriuLleres que ao -Jongo da história da humanidade deixaroñ a sua vida como aquelas 129
queimadas vivas na fábrica de Nova Iorque
no 1908 en algo tan simples como a con-.
quist;;i de direitos. Sen ir máis lonxe no ano
que pasou ( 1996) duas mulleres galegas ainda morreron vítimas da violéncia. Mais
agora compre ollar cara ao alén e facer
máis: conseguir un novo chanzo na escada
que sobe cara a igualdade na diferéncia.
As mulleres galegas fornecen traballo,
nunha parte importante sen cualificar e
cos salários máis baixos; sobre elas incide
tamén a condición colonial na que a economía da nación está inserida e na división sexual do traballo; elas asumen
maioritariamente a función de nais e esposas-e, polo tanto, o traballo doméstico,
tendo en moitos casos unha dupla e mesmo tripla xomada laboral.
Mais a situación pode ainda retroceder. As
políticas de converxéncia de Maastricht
- apoiadas e defendidas polo govemo do PP
no Estado e na Xunta desmantelando as
infraestrutm:as de prestacións sociais e pri- vatizando servizos básicos como o ensino,
a sanidade, a cultura, etc., se ben afectan a
toda a povoación en xeral, recaen directamente no empioramento das condicións
de vida das mulleres que teñen que ocuparse dos nenos e nenas, da xente maior e
do coidado das enfermidades.

galegas tanto a nível do traballo asociativo
e, moi especialmente, da política plasmada
en medidas concretas de accións de governo. As mulleres de Galiza, ademais de seren moitas, viven unha situación moi diversa e, polo tanto, teñen unha problemática específica que é preciso abordar cun
_c ompromíso de governo en horizontal a
executar desde as diferentes consellarias
en políticas sectoriais de fo~ma homologada (laboral, vivencia, sanidade, educación,
meios de comunicación, etc.) .. Esta prática
ten que pla marse en medidas concretas,
non só legai {que en moito ca o xa existen) enón de prática para rachar co cultamento e o siléncio e converter en diferente o que hoxe e con idera normal, facendo que a "cou a de mullere " exan
cousa da humanidade, e non é a i, non
poderemos falar de democrácia nen de
participad 'n.
Será tamén necesário sinalar mediante campañas informativas e formativas que o homes -se queren estar integrados plenamente na sociedade- ademais de direitos, teñen deberes e -abrigas no que se refere ao
plano doméstico, na sua función reprodutora e formativa como país, no terreo do afecto, da sexualidade e quizá <leste xeito se consegu iria que as garderias públicas, o coidado
de nenas e nenas, de persoas de idade e de
persoas sen saúde fosen problemas político
e debatidos nas instáncias de poder (Parlamento galega, plenos municipais, etc.).

Asemade, o Servizo Galega para a lguald.ade
do Home e a Muller, babeo as directrices do
presidente da Xunta, pretende responsabilizar e culpabilizar ás mulleres galegas da caída
demográfica e avellentamento da povoación
e, deste xeitó~ obrigalas a "recuperar a ua
función reprodutora para encher o país de
nenas e nenas'', iso si, seguramente abocados
ao paro en pouco tempo. T amén esta forza
· política, responsábel do govemo da Xunta
desde hai anos, descobriu que as mulleres votan, e representando en tomo ao 53 % da povoación, son unha bolsa a ter en conta á hora-da toma de decisións políticas. Daí o esforzo feíto para fomentar o asociacioni mo
nos grupos denominados Mulleres rurais, cuxa formación, para a integración no mercado
, laborar, faise através de cursos de cociña,
~, borpado, mañ.uafidades, quer dicer, actividades nas que as mulleres están sobradamente
- fo!"lnadas ~e que nada teñen a ver coa oferta
de émprego actual e futura.
ENCAR A OTERO

Compre pois mudar o rumo n? destino das
Xosé Lois
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O PP aproba en solitário o proxectO _da Lei do Solo
que contradi disposicións do _governo central.
*

en calquera lugar do território
municipal e que fomen tará o
descontrol dos investimentos
rñunicipais en infraest~uturas e o
crecimento liñal polas estradas .e
vias de comunicación, que foi un
dos elementos destrutores da,
paisaxe", asegurou Trigo, quen
explicou que ae definir a ed_
ificabilidade dun xeito "normal" para
100 vivendas, nas áreas de incorporapi ón de S..,olo Rústico
acabará.se éon todo·o solo.

PAULA CASTRO

O pasado martes 4 de Marzo o
PP aprobou no Parlamento o
Proxecto de Lei de Solo de
Galiza co voto favorábel dos
grupos da oposición só para
os artigos 69, 70, 71, 72, 75 e a
Disposición Transitória 11. Pésie a que o proxecto aprobado
recolle nese grupo de artigas
que a cesión do aproveitamento de solo aos concellos
será do 15%, o Decreto-Lei recentemente aprobado polo
Governo Aznar limita a cesión
ao 10%, coque o PP estaría
aprobando un proxecto na Galiza que recoñece un aproveitamento distinto en Madrid.
O voto favorábe l do BNG e
PSOE a este grupo de artigas,
respostaria, xa que lago, á intención de defender as competéncias exclusivas en matéria de urbanismo recoñecidas no Estatuto
de Autonomia e, a capacidade
do governo galega d~ fixar as
porcentaxes de cesión de solo
aos concellos. Diante desta contradición, o deputado do PP, Fernando Pensado, adiantou que o
seu grupo estaba disposto a
acordar coa oposición a modificación da porcentaxe coa fin de
adecuala á aprobada polo governo central. PSOE e BNG rexeitaron a proposta do parlamentário
poputar, quen optou por. pedirlle
ao governo autonómico que
apresente o Proxecto de Lei en
leitura única para que sexa este
quen limite a porcentaxe da cesión ao 10%.
Á marxe do voto a favor destes
artigas, Francisco Trigo (BNG),
cuestionou a adecuación da Leí
de Solo á realidade galega e asegurou que se trata dunha lei contraditória porque pésie a recoñe- ·
cerse de partida que existen máis
de 30.000 núcleos de povoación,
ao final o proxecto é "unha tradución ao galega no seu 80% do
Real Decreto Lexislativo 1/1992
do· Réxime do Solo e Ordenación
Urbana do Estado". Trigo lembrou que máis do 70% dos concellos galegas "non dispoñen da
máis mínima infraestrutura técnica para levar adiante a tramitación dun simple Estudo de Detalle'', e non lles 'G'ai solventar neng Un problema de xestión.
O parlamentário nacionalista
lembrou o infructuoso intento
dos grupos da oposición para
"facer obrigatório que os aéordos de realización das obras de
sistemas xerais tivesen que estar comprometidos firmemente"
polas administracións implicadas. Ao non ser así, Trigo' asegurou que a maior parte dos
concellos "optarán debido á sua
- falla de capacidade económica,
pala fórmula do Proxecto de OrdenC!.ción dq Medio Rural ou polas Normas Provinciais de Planeamento", que segundo o -deputada do BNG até o de agora
taran -directrices complementá~.

A foto

da
escaleira

Coincidindo cos naciona,listas,
Xosé Carlos Baños (PSdeG~
PSOE) califiéou ·o Proxecto d~
Leí de retrógrado e regresivo
asegurando que a Leí consagra
a "preponderáncia dos intereses
privados frente aos colectivos".
Baños destacou especialmente
o feíto de que mentres que antes os concellos podían fixar unha série de prazos para cumprir ·
polos promotores privados, ·agora estes promotores son os que
· "marcarán o ritmo para o desenvo lvimento urbanístico en fun.ción dos séus intéreses".

Francisco Trigo asegu_ra que a Lei do SoJo é contraditória -coa realidade galega.

rias para aspectos regulados,
pero en diante pasan a ser instrumento de Ordenación esquecéndose "o desenvolvimento comarcal''.
Segundo o BNG, coa conceptualización de Solo Rústico, vól-

vese ao co·ncepto da Leí do Solo
do ano "'1956 "nun sentido restrictivo para a protección de solo
productivo" entrándose na valorización de todo o solo. A maiores, estabelécense as Áreas de
Incorporación do Solo Rústica,
que pretende "plans especiais

Os socialistas sinalaron que ab
desaparacer 'a distinción entre
solo urbanizábel programado e
non programado este acaba encarecéndose e que ao equipararse b solo rústico comun áo
solo urbanizábel ou apto para
poder construir "mediante a simples aprobación dun plan parcial, ponse en -condicións de ser
urbanizado· e promover -viven. das do tipo que sexa". Os grupos da oposición incidiron ademais na auséncia de garantias
para poder adicar solos con ·.
destino á promoción de yivendas sociais ou protexidas. +

O

presidente da Xunta
anda algo incomodado
por causa dunha foto.
A imaxe é obtida mentres sobe
ou baixa _as escaleiras da sala
onde se celebran os consellos
do executivo galega. fu causas
da rabecha son descoñeCÍdas
para a -maioria dos seus adminístrados e mentres non se pr<Y
duza a deélaración. oficial do
departamento da suprema e indiscutible verdad, tódo o que se
diga ou é filosofía ,ou forma
parte da consabida campaña
bolxevique para implantar a
violéncia nos grupos xuvenis._

.

Iñ ten to use alporizar a ·don
Manuel con todos os resórtes
da oposición parlamentar, con
rractoradas e mobilizacións
várias, coa denúncia de nepotismo ao colocar á irmá Charito n~lgun lugar con despacho oficial, co pasado franquista, coa ~feizón a durmiñar
cada cinco minutos ou con
manter un entramado de caciques, vir!:l-chaquetas e cabos
, guedes. Nada fixo imutar o
seu semblante, continuou impasible el ademán.

Aoposición acusa de eleitoralista o anúncio
.de Cuiña sobre a fin das autovías no 99
O Conselleiro de Política Tecedan das arcas públicas "pópio, conectará só Santiago
rritorial, Xosé Guiña, asegurou
ñense por via crédito", polo
coa actual estrada N~525 no
que, segundo o deputado soque o 70% das auto.yl.as estaAlto de Santo Domingo'. Serán rematadas a finais dG 97,
gundo Cyiña, "este trarno cocialista "ñon ten que ve-r que
rrespóndese coa parte máis
sexa Caixa Ourense", porque
o 80% no 98 e mesmo os cinco tramos de .Pedrafita, cun
conflitiva do itinerário, coas
podía ter sido calquera outra
total de 55 quilómetros e aiñmáis altas intensidades de tráentidade financieira.
da sen adxudicar, no 99. Este
fico", e _asegurou que a pro-longación da autoestrada até . Pola sua banda, Francisco Trianúncio foi calificado polos
grupos· da oposición como
Ourense "está condicionada a
go perguntoulle áo conselleiro
eleitoralista. Francisco Trigo,
se existía algun tipo de comque se acade no resto da esdeputado do BNG, lembrou
promiso con Caixa Ourense
trada unha ocupación de
todos e cada un dos titulares - 10.000 veículos por dia".
para que de súpeto vaia dar
dos xornais nos que desde o
os cartas e indicou que "as enano 94 véñense publicando os
Para financiar a obra e abaratidades financieiras non deben
taras peaxes,· o .conselleiro
anúncios .do conselleiro en redepender do poder _político, ao
lacüón co inminente remate _asegurou que ademais dos
igual que o poder político non
das autovías e o deputado so- · cartos comprometidos polo Midebe depender das entidades
cialista, Miguel Cortizo asegunistério de Fomento e da .parte
financieiras-". Para o parlamenrou que é falsó ao igual que o
que lle corresponde á Xunta,
tário nacionalista, trátase
_
recente anúncio da autovía
"houbo ún oferecimento públidunha promesa eleitoral porSahtiago-Qurense, que pri.:. . co de Caixa Ourense para· que ademais de ter pasado de
meiro se "transformou en aucompletar ~a nestes momenser Santiago-Ourense a -ser
topista e logo pa'.sou a ser · tos o itinerário des.de o Alto de , Santiago-Lalín " Fraga di que
Santiago-Lalín".
·
Santo Domingo c;ité 'ourense".
se vai construir e de repente
Neste sentido, Miguel Cortizo
aparece o tráfico e logo os
A este respeito, Guiña inaicou - asegurou que en todas as
cartas necesários através
- -.- -que-a·-áuteestraGla,-íll:Jíl princ~-_.- _. obr.as, -OS- Gartos que>r-1on pro1- , · dunha entidade financieira"~• -'- .'. , ·
1

-

Nisto chegou o gráfico. Prepa~
rou os. dispositivos técnicos da
cámara, para reflectir unha figura qe máxima nitidez, sen más
sombras, nun lugar neutral e
dJsparou.
reporteiro tomou,
sen maior protocolo, o instante
no que un home que representa
á máis alta institución da Galiza
subía ou ba~aba a trompicóns
unhas simples escaleiras. Ignoraba o c.orrespondente as teorías
do simbolismo visual .que ~fir
man: o ser humano lembra máis
e mellor o que lle entra polo
nervó óptico que o que lle entr(l
polo nervo auditivo?

o

De certo trátase de ·expresar
unh_a .idea visualmente para facela máis memorábel e duradeira. Se o fixo o ABC <;:on
Beiras nunha portaqa para pór
nunha moldura como summum
da manipulación informativa,
permítaselles aos · cidadáns desta nación manter na retina a
mostra dun Fraga incapaz de
dar dóus pasos sen tropezar como símbolo dunha decrepitude
que só ofende aos qLie intentan
propagar a mensaxe dun lide,~azgo f\rme _
(} de_futuro.•
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Retrato político dun ex alcalde das Pontes que-m·antén triple militáncia

Aqui~ino Meizoso, o anarquista multicor
-0- H. VIXANDE

Autoritário, camaleón político,
arquitecto ao tempo que alcalde, díscolo nos partidos nos
que estivo, técnico implicado _
nun suceso cuxo proceso xudicial entorpeceu desde a alcaldia das Pontes e afeizoado
ao kárate, Aquilino Meizoso
- Catballo, As Pontes 1949, -representa a tipoloxia de político polémico e multicolor que
-permanece no poder a meio
de todo tipo de procedimentos. Trátase dun home versatil
que o mesmo louba a un Fraga lribarne que a un Bakunin
e pede_a democrácia asemble-. ,
ária despois de ser bombardeado con ovos polo povo
das Pontes durante a moción
de censura que deu a un
tránsfuga a alcaldía da vila.
En 1979 ·Aquilino Meizoso apreséntase no séptimo lugar' nas
listas eleitorais da Unión de Centro Democrático, UCD, nas
Pontes de Garcia Rodríguez.
Son os primeiros comícios mu:
nicipais democráticos e durante
todo o mandado da corporación
Meizoso non amósa intención
de dedicarse á política activa.

É un suceso acaecido o trec;;e de
Febreiro de 1983 o detonante da
carreira política de Meizoso .
Aquel dia derrú base o pólideportivo municipal das Pontes, unha
obra da sua responsabilidade
como técnico director da mesma. A dia de hoxe, despois de
catorce anos do derrubamento,
o proceso xudicial non está com~quilino Meizoso durante o pleno da moción de censura contra Vitar Guerreiro. A IGLESIAS
pletamente concluido e os seus
.
.
candidatura do Partido Popular.
contrincantes políticos acúsano
As contínuas comparecéncias
de entorpecer este proceso desdiante da xustiza representan
Moción de censura
de o seu pasto na alcaldia, xa
outra arista da personalidade
que en 1991 , sendo rexedor mude Aquilino Meizoso, que na acnicipal, deixou pasar o prazo pa- · Co PP conquire a maioria minoritualidade está en liberdade conra o concello recurrir un fallo sot$ria, pero·un pacto entre o BNG
dicional cunha fianza de dez rni. bre o suceso ocultando máis de
e o PSOE dá ao cabeza de lista
llóns de pesetas. Os días priun mes unha senténcia exculpada primeira forza, Vítor Guerreimeiro e quince de cada mes ten
ro, a alcaldia da vila. Durante un
tória da sala do contencioso adque apresentarse no xulgado a
ministrativo do Tribunal Superior,
an·a Meizoso e o PP intrigan nas -causa dun procedimento no que
que daba ao cancel.Lo cinco dias
Pontes e a própria Empresa Naestaba acusado de levar unha
para recorrer, xa que o proceso
cional de Electricidade, Endesa,
dobre contabilidade no concello
insiste na necesidade dun retora interposto polo próprio conrelacionada coas rebaixas nas
cello cando Meizoso ainda non
cámbio na alcaldia. Endesa neadxudicacións das obras . As
era alcalde.
cesita un governo municipal su~
anomalías na contratación e
miso para proceder a separar a · persoal e a construción dunha
No mandado da segunda corpomina da central térmica. Nese
vivencia en situación irregular
ración Meizoso realiza un trabatamén levaron a Meizoso diante
marco, un tránsfuga do PSOE,
llo de organización política que
Vicente López Pena, facilita o · da xustiza.
culmina coa fundación de Amiacoso a Guerreiro, pero a cámgos das Pontes, unha asobio de quedar na alcaldia: MeizoO home forte das Pontes non
ciación autoproclamada non poso fica desprazado e anúncia a
dubidou en compatibilizar o seu
1ítica coa que concorre ás eleicriazón dá Asemblea Nacionalistraballo de arquitecto co de alcións municipais de 1987, conta Galega. No rexistro do Miniscalde da vila, ' mália un informe
tério do Interior apresenta as siquire cinco concelleiros e faise
en contra redactado polo adminaturas de vários integrantes da
coa alcaldia ao encabezar a lisnistrativista e na actualidade reicandidatura popular. Nesa tesituta máis votada.
tor da Universidade da Coruña;
ra o político non dubida en declaXosé Luis Meilán Gil. Meizoso
rarse partidário de Bakunin- e
De 1987 a 1995- Meizoso govergábase de ter feito dous mil prochama "aos anarquistas galegas"
na a vila no meio de procesos
xectos de construción de edifíxudiciais e enfrentamentos coa
a- nuclearse en torno á ANG. Pacios e vivencias, moitos deles
radoxicamente Meizoso reclamaDeputación polo pagamento do
mentres rexia o concello.
canon eléctrico. Nos últimos meba a democrácia asembleária
ses do seu último mandado, o
dias despois de ser apupado e
Enfrentouse a Endesa e á Dealcalde traba contacto con Franbombardeado con ovos polo paputación a canta do canon de
cisco Vázquez para acnegarse
vo das Pontes, mentres se cel~
enerxia, pero r~matou por ser
ao PSOE e mesmo recupera as
braba a moción _de censura conaliados das duas instit1.1cións e
ºsuas relacións ca seu ex correlitra o governo progresista que ·foi o home que botou do seu
xionário na UCD, Enrique Marpresidia Vítor Guerreiro.
despacho ao daquela consefany, que durante 1995 prepara
lleiro de lndústria, Xan Fernána constitución do partido DemoMália· os vaivéns do último ano
dez , nun sonado enfrentamencrácia Galega. Ao final non mare meio, Meizoso conserva a mito cun temperamento xémeo,
cha nen con uns nen cos outros,
litáncia en Amigos das Pontes,
pero tivo que enmendarse e
pero tampouco permanece á
no · Partido Popular e agora na
aceitar os mandados da con frente da lista de Amigos das
Asemblea Nacionalista Galega. . sellaria na· colocación duns
Pontes. Nas municipais de Xuño
A sua versatilidade política conaparellos para medir a contavérteo nun militante tricolor.
de 1995 apreséntase á frente da
minación.+

Ven o lobo
O quincenário lRIMIA
reproduce a carta que
Máximo García Serrano,
secretário xeral da
Consellaria de Educación,
enviou aos directore de
instituto á in táncia do
delegado do Govemo central
Xan M. Diz Guedes. "Pola
delegación do Governo
central tense coñecernento de
que hai grupos xuvenís alleos
aos centros e á sua actividade
normal que fomentan
violéncia, polo que solicita a
colaboración da comunidade
educativa para reconducir
estas situacións non
desexabeis. Esta Consellaria é
plenamente consciente da
preocupación que como
educadores teñen o Director e
mailo Claustro dos centros, e
acolléndose a ese compromiso
solicita que, de ter
coñecemento de algún feito
que poida ter repercusións
para a convivénca cidadá,
colabore coa Delegación do
Governo central informando
ás Forzas de Seguridade do
Estado ou á própria de
delegación desta
Consellaria". A revista titula
a carta Que ven o lobo! e
acompáñaa dunha frase de
Millás: "Toda xente de orde
necesita tarde ou cedo ter un
miserábel ao seu servizo; ás
veces, un exército de
miserábeis". +

BP cos
Escuadróns
da Marte
Un informe do governo de
Cólómbia, que publica a

revista HIKA, di que a
compañfa petrolífera
británica British Petroleum
(BP) colabora cos '
Escuadróns da Ma rte. "O
informe foi elab rado a finais
de Outubro por unha
co misión de direitos
humanos da que fo rm aba
parte o Fiscal Xeral, o
con eile iro pres idencial de
Direitos Humanos e
dirixentes ind íxenas da
r~ión de Casanare, no
noroeste colombiano, no que
BP participa como sócio na
explotac.ión de Cusiana, o
primeiro pozo petrolífero
colombiano. O informe
inala que BP pasou ~ tos,
video e informac ión bre
folguista e manifestante ao
exército, o que daria pé a
malleira , a a inato
de aparici 'n n tre
denunciado . A c mpañia
británica cau ou dan
grave na área protexida da
T ablona, de t r contaminado
auga , de v rquidos de
rcfugallo químico e d
invadir fraga e derramar
pontes e pontella na única
estrada coa que o labrego
cantan para levaren o eu
produto ao mercado de
Yopa".•

Consellaria
da Infovia
O conselleiro d·e Cultura
Pérez Varela dixo en Sada
que o pais avanza se adiantan
as cornunícación, informa O
CORREO GALEGO.

"Na

inauguración do segundo
maratón das telecornunicacións en Sada, o
conselleiro dixo que Galiza
xoga en prime ira divi ión na
comunicación. Esta edición
pre enta corno navidad que
o público, en especial o
mozos e e colare , poidan
praticar a mái avanzad
tecnoloxia da
,
c municación , infi rm u a
C n ellaria de Cultur ,
como a Internet e a Infovia,
con ordenad re para ac dcr
ás páxina da Xunta, a
Moncl a ou A Ca a Bran
Tarnén se apre enta un
i tema de ervizo de
visualización e tcrcosc ica
e realidade virtual e unha
enciclopédia multimédia n
tres dimensións traducida ao
galego". •
XAQU IN MAR IN / lRI MIA
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Xosé Hei1rique Rod_
ríguez Peña

de intelixéncia e dun proxecto
no que, dentro da sua pluralidade, todos somos necesários.

No .documento político valorouse
moi positivamente o feito de que
o BNG conseguise, estar presente en todas as institucións e se
apresentou a necesidade de reformulación do Estado nun momento de maior peso político
dos nacionalismos, ainda que o
-0- CARME VIDAL
debate sobre este tema quedou
aprazado até o congreso ordinário. No documento contémplase
O PNG-PG VEN DE CELEBRAR OPASADO SÁBADO DIA 1 DE MARZO UNHA CO.NVENCIÓN EN OURENSE QUE VEN A
tamén a afirmación nacional de
SUMARSE AOS ACTOS POLÍTICOS QUE ESTÁN A PROTAGONIZAR AS DISTINTAS FORZAS INTEGRANTES DO BNG.
Galiza e o recoñecemento da
sua soberania, é dicer, a exis. DESPOIS DE SEIS ANOS FORMANDO PARTE ·DA FRENTE, O PNG CONSIDERA QUE O NACIONALISMO É XA ALTERténcia dun Estado plurinacional
no que se deben respeitar os diNATIVA DE GOVERNO. PARA O SECRETÁRIO XERAL E DEPUTADO NO PARLAMENTO GALEGO, XOSÉ HENRIQUE
reitos das nacións históricas.
RODRÍGUEZ PEÑA, UN DOS TRUNFOS l\'IAIORES DO BNG ÉTER ARTICULADO UNHA ALTERNATIVA VERTEBRADA
O outro documento analisaba a SOCIAL E POLITICAMENTE CUN SINDICALISMO E ASOCIACIONISMO FORTE E SER O ÚNICO PROXECTO QUE
situación socioeconómica galega
QUEN DE "DEFENDER OS INTERESES DO PAÍS FRONTE A POLÍTICA ULTRALIBERAL E DE CAPITALISMO FEROZ". ,,
desde a perspectiva de estarmos
nunha posición periférica cunha
grande falta de peso político próprio. Facendo un repaso do que
significou o mandato do PSOE ternos que facer un balance negativo asi como da incapacidade do
governo da Xunta de defender
coa foarza que deberan os intereses dos galegos. Estamos nun
tempo no que unha normativa comunitária fei1a por tecnócratas, e
que foi consentida, está a afundir
o país. Vemos o que acontece no
agro coa limitación da producción,
na prevista privatización de Endesa ou os efectos que se están a
producir coa reconversión naval.
Nesta situación é o BNG o que
está a defender os intereses do
país fronte a unha política ultraliberal e de capitalismo feroz e por
iso pode presentarse como verdadei ra alternativa de governo de
cara ao 97.

Cómpre destacar tamén que o
BNG ten conse·guido .unha organización política vertebrada cun
sindicalismo nacionalista forte,
un asociacionismo enraizado ...
Estou politicamente ledo po[que _
o BNG conseguiu que este fose
o momento de máis relevante
de vertebración política e social
do que se lembran na história e
ese é un dos seus máis grandes
trunfos.

A seis anos da integración na
fronte, cumpríronse as expectativas que tiñan?

O BNG ten homes e mulleres
preparados para levar adiante
calquer proceso de compromiso
co país e é de su_ma importáncia
chegar a ese momento cunha
organizacióo tari forte como a
que ternos. A entrada do BNG
no governo habia de super novas formas de acción política
distintas das que agora imperan
que, en liñas xerais poderiamos
definir como a eliminación
dunha organización triplicada da
administración coa sua política ,
caciquil para apresentar unha ·
política comprometida co país e
na defensa dos seus intereses,
tanto diante da UE como de calquer organismo.

'O BNG conseguiu omomento máis relevante de vertebración políHca
da nosa história'
/

Quixemos especialmente colaborar coas nosas forzas a integrar o· proxecto nacional galego
quo supón o BNG , reforzar o
nacionalismo diante do peso
dos partidos estatais. Nesta orde de causas o BNG tennos dad o unha ferramenta propícia ,
como se está vendo polo progre so do nacionalismo que
avanza eleitoralmente e mesmo
nos envites máis fortes como
son as eleicións xerais chega a
conseguir dous deputados.
En todos os congresos que están celebrando as forzas inte grantes resaltan o medre do nacionalismo e a capacidade aglutinadora do BNG . Cada forza
política ten direito á discrepáncia e a sua autonomia pero participamos nunha convivéncia na
que hai harmonía e prima o critério de solidariedade. Fronte ao
que pasa no BNG asistimos a
conflictos no ámbito do PP no
que, a pesares de ter controlado
os meios de comunicación para
que non afloren as suas diferéncias, vemos por exemplo como
aproba ena Galiza unha lei de
solo que nada ten qL.Je ver coa
nosa realidade e vive de enganar ao povo galego deixando
pendentes temas cruciais como
o do ferrocarril mentras teiman
en crear fundacións de forma
paralela á administración pública. Por outra banda, no PSOE,
como se veu no congreso, eliminan da executiva a calquer
que discrepe coa liña oficial.
Non é así o BNG que .ten un esquema organizativo ·forte e unha
estrutura que responde ás necesidades polítiéas galegas e que
vai incrementando a sua forza a
medida que o país vai senda ,

Insiste en que o BNG é xa alternativa de governo para as
vindeiras eleicións?

Leva ás eleicióris un proxecto
sério que vai ser quen de conseguir arañar votantes non só
ao PSOE senón tamén ao PP
xa que a xente troca o seu
comportamento político electoral cando se decata de quen é
o que está a defender o país.
O BNG está agora en situación
de dicer que é unha alternativa: pode ser a segunda forza
máis votada e isa vai super un
derrame dos partidos estatais.
Estamos nun momento importante políticamente porque o
PP pode perder a maioria e o
ascenso do BNG é imparábel.
No país seguimos a ter na política figuras que tiveron protagonismo no pasado e continuan tendo atadas as liberdades e é necesário limpar isa de
forma definitiva. Os progresistas 'erán que telo en conta.
Que elementos políticos básicos levaria o nacionalismo ao
gov~rno da Xunta? ,

Co_mo modificaria a política
de urbanismo, da que vostede
é responsábel no grupo parlamentar?

-- A. IGLESIAS

consciente da situación na que
vive.
Pero a cotio .outras fontes políticas priman nos seus discursos de forma negativa as
diferén~ias do BNG.
'

Forma parte dun histerismo político e eleitoral ante o coñecido
.aumento de votos .que vai ter -O

BNG . As críticas , como vemos
nos meios de comunicación,
móvense na espena fácil pero
non son transcendentes.
Vostede que participou n·outros proxectos como Unidade
Galega, valora esa amplitude
da que tala no BNG?

É certo que no PNG moitos pro-

cedemos de Unidade Galega e
os que vimos como aquilo se foi
fragmentando e perdendo e fumos conscientes dese proceso
podemos valorar con maior firmeza cal é o proxecto intelixente que o BNG supón. Chegar a
todos os sectores e actores na
Gal iza, cun plano amplio que
globaliza a situación fronte a un
neocapitalismo brutal .é proba

É fundamental que Galiza teña
un marco lexislativo de seu.
Apoiamos a criación .dun Instituto de Estudos Territoriais que
se encargue do coñecemento
real do país que agora se está
ocultando. As estatísticas non
recollen as directrices- territo riais de ocupa9ión e dinamismo
povoacional. E vital-que as parróquias que teñen unha dinámica clara manteñan a sua en. tidade xurídica: ·pular por eliminar a división provincial e dé- tender a$ parróql;!ias e.cm elementos básicos. E tamén básico correxir a tendéncia povoacional que leva ao abandono
da Galiza interior e pular pola
elaboración e transformación
de rec.ursos que cree_n plusva1ia contra o paro deseñando
unha política distinta que non
siga critérios de dependéncia,
senón que opte pola_defensa
dun pais de grande riqueza no
que hai que traballar para poñelo a-andar.•

·,
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Presidente da Federación de
Asociacións de Viciños de Vigo
J

Xosé Luís

Gutiérrez Pais
~A xente comprometida coa

cidade está na Federación
de Viciños Eduardo Chao'
Vai criarse unha nova Federación de Asociacións. de
Viciños en Vigo?

Acoordenadora-renovouse por medo de alguns dos seus membros

Indignación en Vilaboa ante a presión policial e do PP
-<>-A.E.

"A xente está indignada". Con esta lapidária frase resumen
a situación os viciños de Vilabóa despois de que o pleno
aprobase a instalación dunha planta empacadora de lixo
para Vigo -e Pontevedra, pésie á oposición dos habitantes.
Mais a indignación é froito sobre todo da presión policial e
das ameazas do PP, até o ponto de que tiveron que renovar.·
a coordenadora por medo c;ial_g uns dos seus integrantes.
Na tarde do 27 de Febreiro as
campás de Figueirido comezaron
a tocar a morto. "Era como se
morrese un mozo novo. A xente
comezou a sair das suas casas e
a formar grupos", relatan os viciños que non .queren que saquen
fotos por medo a represálias.
"Saque xente, non caras", pídenlle aos fotógrafos. Como en todas as desgrácias, ao comenzo
non saben moi ben que facer.

Os concerleiros da oposición

Tamén a Guardia Civil facia un
despregue _inusitado, alardeando
de médio.s antidistúrbios.

Á maná seguinte, dia 28, moitos
viciños pediron permiso para
non ir traballar. Os locais comerciais pecharon na süa maioria e
os ·rapaces non foron á escala.
Tamén a Guardia Civil reforzou
acababan de recebar a convocaos seus efectivos, tomando lite. tória do pleno para tratar o tema
ralmente a parróquia. A intimidada empacadora. Celebraríase á _ ción era total perta do concello,
mañá seguinte, ás dez, incuma onde deron chegado máis de
800 viciños pésie aos controis e
prindo os prazos. Aquela tarde
do 27, a xente ía chegando á esás cámaras de vídeo filmando.
cala· de Figueirido. Os bares
"Mira, mira, outro máis gravanconvertian.se en foros de improdo". Había quen trataba de agavisadas asembleas, as estradas
facian de ágoras de discusión e
charse e, mesmo quen daba a
os rueiros enchíanse de xente
volta. "Están todos contra nasa.
O Gover_no central, o PP, a Xunque cami~aba en busca de información. As 20,30 xa habia conta, o Governador Civil, o alcalde
gregadas máis de. 5QO persoas.
e os caciques", afirmaba un vici-

PRESENTACIÓN

"Escritos Políticos" de .Víctor Casas
S A N· T 'I A G O
Faculdade de Xornalismo.
Venres, 7 de Marzo ás 12 horas.
Coa intervención de:
A~berto Romasanta, ~osé Lópe1, Alfonso Eiré e Franci~co Rodríguez
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ño. Esperemos que non manden baixar ao Exército desde Fig u ei rid o, so~ capaces, como
cando foi o da tala das árbores".
Aquel dia a carraxe venceu ao
medo. Pero a presión da Guardia Civil, !'os Rurais, trouxeron a
eses brutos dos Rurais", e os
Rurais, impoñen moito, segundo
recoñece Xavier Míguez, concelleiro do BNG . Tanto é asi que
se viran na abriga de modificar
a coordenadora. Había xente
que tiña medo. "Xa houbo quen
recibiu ameazas de despido no
traballo", comentaba un integrante da cobrdenadora.
Pésie a todo, están dispostos a
seguir. Afirman que o do pleno
foi todo unha "pantochada para
contentar aos de Vigo que xa
voltaban a manifestarse". Para
cu mprir o acorde plenário é
preciso que se redacte un Plano Urbanístico Parcial e que se
faga o desenvolvimento deste
plano "e iso leva tempo e moito
diñeiro". Os viciños calculan
que para facer o Polígono In-_
dustrial que oferece a Xunta terán que habilitar 1.500 ·millóns
de pesetas polo menos. Pero
este diñeiro non aparece consignado nos orzamentos.
·E antes de nada, terán que
mercarlle aos viciños 350· mil
metros cuadrados de terreo e,
"por moi póuco que o paguen,
váiselles ir arriba dos mil millóns", di o representante do
BNG . Os viciños están dispostos a seguir coas mobilizacións.
Pensan que na adquisición dos
terreas teñen un bon parapeto
para botar abaixo esa empacado(a "imposta pola forza e polo
caciquismo dun alcalde vendido". As declaracións ameazadoras de Xosé Guiña serian para os viciños "unha mostra máis
de coacción".•

En realidade vaise criar unha federación promovida por
dous dos directivos da Asociación de Viciños de San
Xoán Poulo, que mesmo entqrpecen a dinámica do seu
bairro.

Hai diteréncias no seo do
movimento viciñal vigués
ou este é un caso peculiar?
É un probiema provocado por
duas persoas. Nos dous anos
que levo á frente da Federación estes directivos da Asociación San Xoán Paulo nunca participaron e o único que
fixeron foi criticar a nasa xestión de forma destrutiva.

Trataron de chegar a un
acordo, explicaron a sua
posición?
Logo de reunirnos con eles ,
despois de moito insistirlles ,
explicaron que era un problema estatutário, de organización, pero non entraron no
problema nen dixeron cal é o
fundo do enfrentamento.

Pero finalmente expulsaron
a esta asociación de viciños.
Chegou un momento no que
non habia máis saida e tivem os que decidir expulsar a
unha organización que non
participa na Federación.

Hai 6 asociacións que
apoian á nova Federación.
Algunhas organizacións da
nova Federación xa ·estaban
fara da nasa, nunca pediran o
ingreso, e outras non existían
máis que nominalmente!.
A xente participativa e comprometida coa cidade está na
Eduardo Chao.

Houbo interferéncias políticas na crise da Federación?
O concellerio de Relacións
Cidadáns asegurounos que
non habia nenguriha interferéncia por parte do PP e eu
créoo, .de todos •xeitos pode
que haxa polo meio alguns intereses dalgun político do. PP
e dalgun meio de comunicación qu!3 lles fai campaña.•

,.
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OGoverno muda oPERI de San Diego dous -meses despois da li_
céncia na rua Va~es Villamarin

Dan licéncia a un aparcamenro privado na Coruña-e
.exprópriQno despois
9* H. VIXANDE

O concello da Coruña expropriou estacionamento privado -con cuantiosas indemizacións- na rua Vales Villamarin en función duh planea mento comezado a redactar dous meses despois
de conceder unha licéncia
irregular para ese mesmo estacionamento. A oposición do
BNG asegurou que "ou .hai
unha neglixéncia moi grave
ou hai algo extraño que non
nos acabamos de explicar".

O estacionamento expropriado
ten máis de oitenta prazas e está
situado dentro da área delimitada
do Plano Especial de Reforma
Interior, PERI , de San Diego. Este Plano foi aprobado en 1987,
ainda que de momento está sen
executar na sua totalidade. O
PERI estabelecia un parcelário e
uns usos viários e docentes aos
que non se adaptaba a licéncia
aprobada en Abril de 1995. Por
esta razón o concelleiro do BNG
Mário López Rico dixo que estaban "ante un caso de licéncia
concedida irregularmente".
Cando os particulares xa adquirian uns direitos, o promotor co-

os contenedores
do lixo por oporse
a un vertedoiro
O concello de Valga retirou
os contenedor-es de lixo e a sua recollida á parróquia de
San Miguel porque os seus
viciños negáronse a ceder
terreas para construir un
vertedoiro no monte
mancomunado, xa que
estaba nun desnivel a
douscentos metros das suas
casas e consideran que é
demasiado próximo ás
vivencias. Por outra banda, a
policia autonómica vixia as
.obras do vertedoiro, que
definitivamente comezou a
construirse na parróquia de
Cordeiro. Á presenza da
policia autonpmica demonstra ·
qu,e a Xunta ten especial
interese en solucionar un
problema que neutros lugares
do país está a pr-ovocar
graves conflitos. ~ .

1

A licéncia para a construción do
estacionamento privado na rua
Vales Villamarin outorgouna o
alcalde meiante providéncia o
28 de Abril de 1995, xa que este
é o procedimento legal determinad o para aprobar licéncias
cando hai informes técnicos discordantes. A licéncia non se
axustaba a direito porque non
se executaba o planeamenoto
previsto e daquela non se facia
unha distribución das cargas e
benefícios correspondentes ao
concello. Os próprios servizos
xurídicos municipais deron conta destas irregularidades e os
informes técnicos tamén desaconsellaron conceder a licéncia.

Re~ran

·. Ordenan paralisar várias
obras en Ourense
A. IGLESIAS

O subsolo da Coruña está minado polos aporcamentos soterrados.

mezaba as obras e vend ia a
metade das prazas, o 14 de Xu11 o de 1995 , só dous meses
despois da concesión da licéncia de estacionamento , o Governo municipal aprobaba inicialmente a modificación do planeamento existente nese lugar,
algo que deixaba tora da lei o
estacionamento privado. A nova
redacción do Plano , que foi
aprobada definitivamente en
Novembro de 1995, contempla
a posibilidade dun estacionamento no mesmo lugar, pero de
titularidade pública. Oeste xeito,
no momento da aprobación definitiva do novo planeamento,
coa obra xa rematada, o concello inícia un trámite de expropriación para acomodar a realidade á nova situación legal.
O feíto de aprobar o novo planeamento e verse abrigado a proceder á expropriación, o concello tivo que facer frente ás car-

gas económicas que o procedimento levou consigo, e que significou o pagamento de máis de
cen millóns de pesetas aos proprietários das prazas e ao promotor do estacionamento.

·se pergunte a que intereses res- posta a actuación do concello.
"Ou hai unha neglixéncia moi
grave ou hai algo extraño que
non nos acabamos de explicar'',
dixo" o concelleiro nacionalista
Mário López Rico.

Tocios prexudicados
A oposición municipal pediu resOs danos das prazas expropriaponsabilidad es por conceder
d as trataron sen éxito que o
unha licéncia sen terse executac0ncello obviase o proceso de
do o PERI de 1987 e porque se
promovese un cámbio no planeembargo e que lles outorgase
amento que non recoñecia "a
unhas novas prazas no niesm.o
lugar para se evitar os proble- _ realidade preexistente dun aparcamento soterrado e que agora
mas provocados pota demora
vai costar ao erário público moinos pagamentos e a nova adxudicaci ón dos novas lugares de
tos millóns".
estacionamento. O próprio pro"Que aberrante sistema político
motor considerase prexudicado
pola decisión e preferiría poder
administrativo permite semellante
ser el quen vendese as prazas.
dispéndio?, perguntouse López
Rico, que pediu un "tratamento
individualizado" que consiga o
Precisamente o feito de que todo o mundo se-considere prexumantenimento das prazas de gadicado é iJnha das razóns para
raxe compatibilizándoo co ordeque o grupo municipal do BNG
namento xurídico e urbanístico. •

Omesmo xuíz que sobreseeu ocaso de Manuel Neira (PP) ignora as irregularidades no procesq

AAudiénciC. de Lugo nega
a petición -fiscal de reabédura do xuízo ao;ex alcalde de.Foz
. --;:~

tuacións xudiciais· que conduciUn xuíz da Audiéncia Provinron ao sobreseimento dun xuícial de Lugo ignorou lJn inforzo na Audiéncia contra o anteme da fiscalia avalado por carior alcalde de Foz, Manuel
tre maxistrados que pedía a
Maria Neira (PP), inculpado por
nulidade dún Auto que sobremalversación e apropriación ao
seia unha denúncia contra o ex
alcalde de Foz, Manuel Maria · retiradar, sen xus~ificar, 81-0 mil
pesetas da éaixa de recadaNeira (PP) polos dentas de apción e faltar cito . millóns nas
ropriación e malversación. Trácanta$ do concello.
tase do mesmo xuíz que sobreseeu o caso. Por outra banda,
Segundo o fiscal da Audiéncia
nq xulgado de Viveiro foi admide L.ugo, o auto de sobreseitida a trámite unha querela pemento non avisara ás partes da
la mesma razón apresentada
' polo concello de Foz.
posibilidade de recorrer en casación, non incluiu un informe
Catre maxis.trados .·da Audiéncon declaracións inculpatórias
cia de Lugo solicitaran da Fiscontra Neira formuladas por vácalia un informe sobre as acrios empresários de Foz, aos

que pediu facturas de gastos
para xustificar a posteriori a retirada da caixa ·de recadación
do concello de 81 O mil pesetas,
·e ignorou a existéncia dunha
demanda de procedimento de
reintegro por alcance formulada
pala Avogacia do Estado do
Tribunal .d e. Cantas contra o
próprio Neira, a quen pede o
embargo de parte do seu salário como deputado provincial
con dedicación exclusiva, xa
que o Tribunal de Cantas ten
aberta unha investigación por
irregularidades que afecta ao
ex rexedor de Foz.
En relación co sobreseimento

'

da querela contra Neira, os partidos políticos que agora governan o conc.ello, PSOE e BNG
·(niáis' a ·cNG, que daquela estaba' na oposición) chegaron a
manifestar "o seu temor a que
as decisións xudiciais sobre o
ex alcalde estexan interferidas
politicamente".
Por outra banda, ven de saberse que o xulgado de Viveiro
admitiu a trámite unha querela
apresentada polo concello de
Foz. o mes pasado contra Manuel Maria Neira palas m.esmas acusacións imputadas no
xuízo cuxa ·reabertura foi nega-·
da agora.+

O Tribunal Superior ordenou
ao alcalde de Ourense,
Manuel Cabezas (PP), a
paralisación total dunhas
obras que se executan na
coñecida Finca Méndez en
tanto non se falle a
senténcia sobre as mesmas,
que taponan as vistas dos
edifícios viciños ao
proxectar unha mazá
pechada. Hai sete pleitos en
marcha e o Tribunal Superior
decidiu ordenar paralisar as
obras consciente de que
cada vez que dispón unha
medida cautelar, o alcalde
Manuel Cabezas incumpre a
orde e manda seguir as
obras. Tamén existe a
posibilidade de que se
incumpran as normas de
habitabilidade, ainda que o
Coléxio de Arquitectos
asegura que non. En todo
caso, a calificación da zona
estaba prevista no Plano de
Ordenación de 1986 e resulta
peculiar que o Tribunal
ordene a sua suspensión a
estas alturas.•

Oalcalde do Bolo,
.in~bilitado;
anúncia · recurso
O alcalde de Viana do Bolo ,
Neftali Prieto (PP) foi
condeñado polo Tribunal
Superior a dous anos de
inabilitación especial por un
delito-de negociación proibida
a funcionários por efectuar o
concello, e por arde sua,
com¡;ir~s a unha empresa da ·
sua propriedade e do seu
sogro. O alcalde inabilitado
. anunciou que non demitia e
indicou que apresentará un
recurso diante do Tribunal
Supremo, co que retrasa a
sua· inabilitación. O PSOE
pediu ao PP que abrigue a
Prieto a demitir "para dignificar
as ·institucións": Este é
segundo deputado provincial
do PP inabilitado no que vai
do mandado da corporación
provincial .+
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OBNG reclama no Congreso que se interrompa oproceso de privatización

Ogoverno ·Aznar ~oga con -lnespal·ao
·querer vendela á norteamericana A/coa
O comité de ·empresa de Alúmina-Alumínio de San Gibrao teme
que a A/coa norteamericana, lider mundial do alumínio, teña a
intención de comprar lnespaf para liquidala ou amortizar parte da
sua capacidade. O BNG quer
que se interrompa o proceso de
privatización por tratarse dunha
empresa vital para a economia
da Galiza e do Estado.
O traspaso, anunciado polo Governo central para antes do verán, será un paso de -importáncia
para A/coa dominar a producción
europea de alumínio á que ven
aplicando_desde os anos 70 un- '
ha agresiva política de absorcións, sempre en defensa do grupo produtor central en Pittsburg
(Pensilvania) e da sua consolidación económica e comercial.
As fábricas de lnespal na Galiza
(A Coruña e San Cibrao, en Lugo) asumen o 75% da producción deste grupo público, peza
clave do tecido industrial do ·país.
lnespal-A Co"-1ña de alumínio primário, Perfialsa de Arteixo, de
extrusión, o complexo· AlúrñinaAlumínio de San Cibrao son o
principal activo de lnespal cun
benefício de 800 millóns en 1990.
Os traballadores das factorías
de San Cibrao e A Coruña lemb ran a suspensión de pagos
que provocara a privatización
de 1982, e recusan con enérxia
o novo intento de venda das fábricas, anunciado pola Sociedade Estatal de Participación Industrial (Sepi).
O deputado do BNG Francisco
Rodríguez presentou no Congreso unha propósición non de
leí para suspender as conversas
encamiñadas á privatización de
lnespa/'e asegurar a continuidade da produción:· "Alcoa busca a
concentración do, sector a esca-

lntalacións de lnespal.

"

DELMI ÁLVAREZ

la internacional -explica o Dep0:-- tado, no seu escrito ao Congreso-, sen que os seus planos industriais garantan nen os postas _
de traballo de hoxe nen a contin uid ade de !hespa/, sexta empresa de importáncia de todas ·
as existentes na Galiza, crucial
para unha comarca como A Mariña Lucense e de importáncia
non despreciábel para Arteixo,
A Coruña, Linares ou Alicante,
-por citar fábricas menores. Do
total das oito fábricas de
lnespal, as da Galiza producen
o 100% da alúmina e o 75% do
alumnínio primário de todo o es- ·
tado; dun total de 4.500 traballadpres, 2.000 están na Galiza". No escrito dirixido á Mesa do
Congreso, o deputado do BNG
sinala que a inquedanza -por
este anúncio de venda déixase
sentir sobre todo na Galiza,
que padeceu as consecuéncias
medioambientais de esta clase
de industrias e comprobou o
desleigo de trans-nacionais como a canadiana Alean, cando
quho d~sprenderse de lnespal

CATÁLOGO

ao verse presionada polos pre-z.os do mercado ou os intereses estratéxicos.
O presidente da Sepi Pedro Ferre ras di que vai asegurar o
emprego en todas as factorías
de lnespal, despois dun durísimo recorte de plantillas. O Estado é proprietário do 100% das
accións despois dun breve episódio no que lnespal estivo nas
mans da canadiana Alean e
suspendeu pagos decantado. O
feito de o grupo pro0ucir benefícios é outra das razóns que tanto o Comité de Empresa como o
deputado do BNG esgrimen para reclama( que se asegure o
seu funcionamento dentro do
·sector público para ev.itar que as
comarcas na que opera o grupo
fiquen desprotexidas.

A muller mai de-família
MANUELCAO .

Filmes e séries televisivas incorporan como personaxe ao indivíduo homosexual, sinal evidente do asentamen to de novas figuras sociais, correspondentes a roles e comportamentos diversos. Nun recente estudo o profesor SuUivan do MIT afirma que
as persoas coa mesma arde de nacimento teñen máis en comun
entre'si que cos seus próprios irmáns, lago de analisar aspectos
que se consideraban de menor importáncia ,até agora. Pois ben,
seguramente a distánci.a entre as mulleres con ou sen fillos é
maior da que hai en relación con persoas doutro exo. Non digo nada desde o ponto de vista psicolóxico, pois non é da miña
competéncia, mais desde o ponto de vi ta laboral, social e colectivo, estas diferéncias son-enonne .
Actualmente, a muller mai de família está en total de avantaxe a re peito da estéril. Moita mullere on expul a d
trabállo ou teñen dificuldade de promoción a re p ito d demai indivíduos. A mullere t 'rilé a principal b nefi iária de ta penalización, poi alegando a ua condición de muller oe
acaparar posto que nunca chegan ás mai d família. Fíxen e,
por exemplo, como boa parte das mulleres mái coñecida n
ámbito da política e da ociedade, en x ral, non oen r mai
de família. Póde e dicer que unha muller que qu ira triunfar
hoxe socialmente ten que renunciar a ter fillos. A mai de família queda asi colocada en irnación de total indefensión para
progresar como indivíduo, información recebida nitidamente
polas novas xeracións que como primeira medida renúncian a
procriar. A caída da natalidade non é máis que o re ultado colectivo dun conxunto de comportamento individuai condicionados por idénticas situacións.
Nestas páxinas fun vapu leado e in ultado polas miña opm1on
a favor do aumento da povoación galega. De de un pont de
vista político e social nacionalista o problema po oacional é
quizá o máis importante da nosa terra. Seria absurdo que o nacionalismo galega defendese a desaparición do paí por falta de
indivíduos negándose a autorreproducirse e, máis estúpido ainda, propor a importación de indivíduos do T erceiro mundo,
aproveitándose da sua pobreza e falta de recursos, non endo
que se promova desde dentro a desaparición e asimilación cultural e lingüística de Galiza por outros. Por cerro, se traemos
xente doutros países, por que tanto interese en defender o leite
galega, a enerxia, os sectores produtivos próprio , etc? Por que
non importalo tamén?

O Í3NG solicitou solicitou o 27
de Febreiro a comparecéncia do
ministro de lndústria para que
explique ante a Cámara os argumentos que levan ao Estado
a vender lnespal a unha transnacional norteamericana.•

ANOSA TEB.BA

Todos os libros e
publicacións de Edición~

A Nasa Terra,

A. IGLESIAS

. pode atopalos
permanentemente
nestas librarias
de todo o país_

'A mai de família
. ha de recuperar
o lugar central que ti vo sempre
na nasa sociedade ~'

a

EDICIÓNS

AllOSAflllllA
A Coruña
Couceiro 11. A Coruña
Arenas . A Coruña
Lume. A Coruña
Colón . A Coruña
Nós . A Coruña
Hernández. A Coruña
Sorgodelos. Santiago
Follas Novas. Santiago
Encontros. Santiago

Couceiro . Santiago
Pedreiro. Santiago
Sorgodelos. Ferro/
Helios . ferro/
Brañas. Carbal/a
Sementeiro. Naia
Cunqueiro . Pantedeume
Do Neno. As Pontes

Pontevedra

Limior. Vilagarcí;
Vernet. Baiana
Biblos. Tui
Atlántico . A Guarda
Cervantes. A Guarda
Dolvi. La/in

Escalmo . Pontevedra
Micheleno . Pontevedra
Paz. Pontevedra
Seoane. Pantevedra
Moxtor. Viga
Cartabón . Vigo
.Librouro .. Vigo
Sorgodelos . Vigo
Babel, Vigo

Lugo
Souto. Lugo
Biblos. Lugo

'·''

......

Aguirre . Lugo
Segrel. Vi/alba
Porta da Vilo . Viveiro
Xistrol. Monforte

Ourense
Torga. Ourense
Stylo. -· Ourense
A Novo . Ourense
Epi . O Carba/liño

Na miña opinión, o nacionalismo galega ha de promover a natalidade responsábel e para iso só existe un mecanismo efecti·vo que incida-na causa fundamental que desincentiva a procriación: a minusvaloración das mais de família. A mai de família ha de recuperar o lugar central que tivo sempre na nosa
sociedade e non debe ser utilizada polos grupos de interese para obter benefícios a curto prazo en nome da sua suposta representación. Os mecanismos e instrumentos a aplicar hanse de
estudar con coidado para poderen ser efectivos. Aventuro alguns: retribuir a función reprodutora, valorar socialmente a laboura d~ mal, despenalizar laboral e fiscalmente a procriación,
promover a constitución das mulleres mais de família como
grupos de interese, etc.•
1 ••

J
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_,, Volverán as mobilizacións
ori~ que a empresa •
pola cuota do leite
. ten instalada · ·
, r~ego-·.á 6.60<!
's, ao tempó
es de post os ,0,
¡o o hi~lorial .~
tactoria está
marcado pola
·. al e as duras
borais. Anx:o
.a e delegado ::,;~
e empresa é :~
mbro da -CIG.

Os sjndicatos qa.e forman
parte.da Mesa do Leite ·
veñen de anunciar o reinício
imediafo das mobilizacións
se as -empresas seguén . retendo os pagos aos
gadeiros que superan a
cuota desta campaña que ha
finalizar o vindeiro 31 de
Marzo. As centrais entenden
que se comete an erro
gravísimo ao ceder· ás
presións da Xunta que q1,1er
· desa maneira forzar o
abandono da produción e
evitar o enfrontamento coa
UE e ogoverno central,
renunciando ao obxectivo de
manter vivo \Jíl sector
estratéxico como o do leite.
Os dirixentes labregos
comparan este proceso ao
das vacas tolas, nos que
Inglaterra forzou a máquina
negociadora a prol dos seus
intereses. Tamén s·e laian de
que as émpresas deo
mostras de abandonar o
proceso de loita. •-

Peden a readmisión dos
despedidos de Alúmina

Anxo G. Ferreira
'Citroen vai contratar a500 traballadores porque habia xente que esta_
ba afaceJ turnos de 16 horas'
-e>Citroen vai contratar a 500 novos traballadores. É unha boa
notícia.

Nunha primeira fase serán 500,
co que se criará un terceiro turno
que traballara á noite, cunha xor,nada de catro ou seis horas. E
previsíbel que para Outubro contraten a 275 traballadores máis. A
duración destes novas contratos
será en princípio de ano e médio,
ainda que iso vai depender das
circunstáncias de produción. Nós,
desde hai anos, viñamos denunciando o abuso das horas extraord i nárias. Moitos traballadores
doblaban os turnos . Algúns facian xornadas de até 16 horas.
Mesmo houbo denúncias na inspeción de traballo. Ultimamente a
empresa pretendia que traballasemos os Sábados pala tarde e
os festivos. Nós opuxémenos. Dixemos que habia que ir a un terceiro turno e evitar que o traballo
a destallo acabase por causar
danos de saude aos traballadores e mesmo que puxese en xogo a seguridade laboral.

M. VEIGA

Citroen ten na actualidade 6.600
empregados fixos, dos que uns
2.000 son técnicos e administrativos. O que agora logramos é
erradicar, cando menos nalgunha medida, as horas extras e
que iso se traduza en emprego,
ainda que seña temporal. Cómpre ter en conta que cada posto
en Citroen xera por termo médio
outros tres empregos indirectos.
Moitas pezas accesórias dos
automóbeis prodúcense noutras
factorias da bisbarra. Esta decisión da direción resulta novidosa e representa, sen dúbida, unha vitória para os sindicatos de
clase é unha boa notícia para o
conxunto da sociedade.

Rematar cos critérios
discriminatórios
Cal vai ser o critério de contratación?

Ese foi un dos nasos cabalas
de batalla . Historicamente na
nosa empresa os critérios eran
ideolóxicos. Exixiase carné do
sindicato amarelo que por algo
segue a ser maioritário no comiA razón desta demanda de traté ou mesmo romper o carné do
balladores está nas vendas.
sindicato de clase se era o que
tiña antes o traballador. AdeSi , a nosa factoria está a atravesar un bon momento coas ven- - mais habia xente temporal á
que se lle fixeran dez ou vinte
das do Berlingo, superiores ás
contratos e en cámbio a outros
esperadas. En Vigo faise a prosó se lles oferecera unha vez.
dución des!e modelo para todo
Nós pedimos agora que se lle
o mundo. E curioso que a empresa gabe a produtividade e a
dese prioridade á xente que socapacitación dos traballadores
licitara o traballo hai xa tres ou
de aquí e despois non o teña en
catro anos. Os patróns explicáconta á hora do convénio.
ronnos que para o terceiro turno
. compria algunha xente con exContodo, non deixa de ser noperiéncia e 'entón nós pedimos
vidosa esta oferta de traballo
que esa xente se escolla entre
que Citroen ven de realizar.
os que tiveron menos contratos.

dicional da empresa e evitar que
cada traballador se tivese que
humillar diante do seu responsábel _para que contratase a alguén
da família. Tamén conseguimos
350 ascensos dentro dos especialistas. As tres centrais -coinciA obxetividade na contratación
dimos, por separado, en que a
empresa, despois das conceparece lóxica cando Citroen recibe subvencións públicas.
sións que fixera a respeito dos
critérios de contratación, presenSi, baixo a fórmula de bolsas pataba un convénio asinábel, mália
que na parte salara formación e
rial só conseguimodernización
tecnolóxica. Almos que subise o
gún s anos, · a
incremento
do
2,6% ao 3. Someticantidade que
deu a Xunta ans·traballadores mos a proposta á
asamblea, de modo u perto dos
mil millóns de · teñen acumulado do democrático, ·
como tiñamos prepesetas.
un-grande
visto, e resultou
·que a maioria dos
Acaban de redescontento,
matar a .:negotraballadores dixeron que non, incluiciación · do · -ainda que estas
d os moitos dos
convénio. Cal
que nas eléicións
é o result_~do? . ,1 coAt°(q.t~cións
•
ao sindicato
vitória votan
•
amarelo. Esa neA pasada se.ma- 1 son unha
gativa xulgamos
n a fixemos Vfssindical"
que foi debida a un
rias marchas no
inter(or da emdescontento acupresa . .E convo::.
mulado de moitos
camas unha fol~ anos por parte dos
ga , pero tivetraballadores que
mos pouco temteñen a experiéncia de moitos agrápo para debater
-cos traballadovios e do incumprires. O sindicato
m e nto de moitas
amarelo como é
promesas. Os pa-.
.tróns tE¡ñen que darse conta agomaioritário pode asinar sen nós.
A representación das demais
ra de que esa maioria de trabacentrais é a seguinte: sete UGT,
lla.dores que está na cadea, faseis a CIG e 3 CCOO. A propóscendo coas suas máns o coche,
ta das tres centrais de clase foi
é a que está máis descontenta e
dar!le importáncia aos critérios
de que , polo tanto, é necesárip
de contratación, para así .eliminar
que mellare a sua oferta de conunha arma ·de discriminación tradicións de traballo. •
As duas peticións for.on aceitadas pola empresa qu~ por primeira vez se comprometeu a
contratar con critérios obxetivos. Está por ver que o leven á
prática ao cen por cen.

'O-

!
!

Unha proposición non de
lei do BNG en Madrid
solicita que se fagan
xestións para que se
readmita aos 23
traballadores do Comité de
Empresa de AluminaAlumnio que foron ·
despedidos a consecuéncia
do conflito sócio-laboral
· é:lerivado do
embarrancamento do
Cason en 1987. Na
proposta lémbrase que a
comisión de investigación
criada no seu dia concluiu
afirmando que non existira
distúrbio laboral nengun no
complexo de San Cibrán
que xustificara os
despedimentos. A dirección
da empr~sa alegou que se
producira un caso de "folga
selvaxe". A Comisión
inter.retou isto mesmo
com.o unha inevitábel
suspensión das actividades
aborais ante a iminéncia
dun posíbel acidente. +

O despido barato,
eixo da reforma laboral
Mentres que sobre fórmUlas de
contratación semella fácil o
debafe entre CCOO e UGT e
máis a patronal, as diferéncias
veñen dadas n0 despido .
Nestaponto é onde José Mª
Cuevas formula as propostas
máis duras; sobre a mesa de
negociación está a medida do
despido colectivo "cando · .
.
contribua ao bon
funcionamento da empresa" e
de rebaixar' as indemnizacións
en .base· a 25 dias por ano e
non aos 45 vixentes. A CEOE
retira temporalmente estas
propostas pai::a continuar cun
diálogo no que o despido,
desta vez individual, centra a
negociación. Os empresários
queren despidos máis baratos
e as centrais sindicais estatais
semellan dispostas a achegar
posturas m:nha reforma do
mercado laboral que se
pretende "aberta" e
modificábel.+
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Oparlamento lembra o25 aniversário dos sucesos do 72 en Ferrol

CCOO e UGT celebran o 1Ode Marzo
cunha manifestación e a CIG con duas

6 DE MARZO DE 1997

TEMP2 SINDl~AL

A semente do 72;
forza da nos a clase!
EMILIO CAGIAO

*

M.V.

O Día da Clase Obreira Galega ten este dez de Marzo un
relevo especial, ao ·cumplirse
o 25 cabodano da morte por
disparos da policia dos traba-'
lladores da Bazán Amador
Rei e Daniel Niebla. A CIG
convoca manifestacións en
Ferrol e Vigo. CCOO e UGT
só na primeira destas cidades. A Fundación Dez ·de Marzo organiza ademais charlas
e ex,>osicións en Ferrol e
,santiago_ao longo deste mes.

berdades e da democrácia". Segundo esta declaración, o Parlamento galega "non quere estar
ausente das celebracións que
conmemoran os esforzos que todo o povo galega fixo para poder
hoxe contar cunha Constitución
e un Estatuto de Autonomía que
garanten a convivéncia pacífica e
democrática". A proposta de declaración non recolle negunha
Monumento en Ferrol a Amador Rei e

A semente do 72. A forza da nosa
clase é o lema da Confederación
lntersindical Galega para este 25
aniversário das mobilizacións de
Ferro! e Vigo , principalmente,
ainda que as· repercusións estendéronse a outras cidades. Para
esta central o 1O de Marzo marca.
tamén o nacemento do sindicalismo nacionalista. Ademais de actos e conferéncias, a CIG chama
aos traballadores ferroláns a manifestarse.ese dia ás 12 horas. En
Vigo a mobilización sérá pola tarde, ás 19.30.

e

O parlamenta lembra o 72
Os grupos parlamentárí'ós- apro- ·
baron por unanimidade unha oeclaración instituéiohal~ p'óla que· b
lexislativo gale-go recoñece a importáncia das mobilitacíóns levad as a cabo en Ferro! nó ano
1972 cara á "consecúción das k·

A loita dos traballadores e traballadoras de Bazán por negociaren un
convénio digno na Galiza, a resposta nacional contra a represión de,
sa loita, a posterior conflitividade en Citroen e noutras empresas da
comarca de Vigo, 'forxaron unha conciéncia en moitos sectore de
traballadoras e traballadores galegas, nacional e de clase, que culmi,
naria en organizadóns sindicais próprias.

En anos anteriores o parlamento
a proposta de declarar
institucionalmente a data como
. Día da Clase Obreíra Galega.•

O 10 de Marzo de 1972, con motivo da loita de Bazán por conseguir
un Convénio de Factoria, desencadéase en Galiza un movimento ó,
cio,político en contra do réxime franquista, que se salda coas morres
de Amador Rei e Daniel Niebla, mái de
Daniel Niebla, mortos en 1972{ durante unha mobili:z:~ción, por disparos da policia.
50 ferido , alguns dele grav~ e a deten,
ción de moito traballadores e traballa,
doras, do cai alguns acaban acu ado de
rebelión con cond nas de anos d cadea e
perda do po to de traballo.
r~xeitara

Son as loitas d ano 72, a emenre do in,
dicali mo nacionali ta de da , apare,
cendo os primeiros xermolos do que 25
anos despois é a Confederación Intersin,
dical Galega.
Vintecinco anos despois ternos que home,
naxear aos dous compañeiros morros e a t0'
das e tcx:los aqueles militantes sindicais que
foron despedidos, torturados e perseguidos,
por defenderen as ideas de clase e da libera,
ción nacional de Galiza. Son moitas e moi,
tos os protagonistas daquelas loitas que hD'
xe militan na CIG, e moitos máis que reco,
llendo aquela chamada de loita de clase e
liberación nacional se van sumando, facen,
do medrar o que hoxe é unha realidade pa,
ra moitos traballadores e traballadoras como é o Sindicalismo Nacionalista.

CCOO e UGT chaman a manifestarse en Ferro! ás 18 horas.
Tamén está prevista, ao longo de
todo o mes, a presentación de videos, libros e conferéncias, sobre
temas vinculados á clase obreira
e á história de ambas organizacións. As duas centrais mobilizaranse en Vigo no mes de Setembro, lembrando as folgas que traballadores desta cidade protagonizaran naque! mesmo ano.
Pela sua parte a Fundación 1o
de Marzo mantén abertas este
mes. vár:ias . exposidóns s9IÍcita da Conselleria de l:aucáéión
a declaración do to de Marzo
como "dia lectivo de. conmemoración especlal''. . '.~: ~·~ .;::: .. ~. _

mención a Daniel Niebla, Amador Rey nen aos · vintecinco feridos de bala .no enfrentamento
que se produciu entre os ' traballadores e as Forzas da Orde PúblÍca daquel tráxico 1O de Marzo.

/

Hoxe, no ano 1997, temo que manter vi,
vo o lume que, ao longo de tes 25 ano de
loita~ encenderon moita traballadoras e
traballadore galega por conseguir unha
mellara na calidade de vida e a liberación
nacional, por isto temo que no m bilizar
en defen a da empre a pú lica ga lega,
opóndono á ua privatización, n deD n a
do emprego e pola ií1dustrializa ión, con,
tra a reforma laboral, e polo Mar o Galego
de Relacións Laborai , fi rramenta indi ,
pensábel para a n~ellor defi n a d intere,
ses da clase traballad (a galega, d nunciar
o siléncio infi rmativ ao qu
subm t
ao indicalismo galego, e mobilizarn en
contra da repre ión que tán a frer a
traballadoras e traballadores gal go .•
EMILIO CAGIAO D EIBE é membro da Executiva
Nacional da CIG
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Aviva apotémica para xustificar ·arelaxación na -inspe~ción esafar aresponsabilidade palas vítimas

Fraga acusa de·clandestinci·á guarderia incendiada en Vigo
9(>-

.n

le
le
e

Despois do suceso abriuse unha
investigación xudicial e a directora da guarderia e máis duas coidadoras pasaron unha noite na
comisaria e logo foron liberadas
sen fianza. Outra delas foi hospitalizada por mor das queimadu, ras de primeiro e terceiro grao
por mor do incéndio que tentou
apagar xunto coas outras duas
compañeiras . Contado, país e
autoridades recoñeceron o estarzo das coidadoras nos intentos de extinción do lume.
O lume comezou no fallado do
edifício sobre a unha da tarde.
As nenas Irene Rodriguez Cardoso, Natália Callarte Herma e
Carla Rodríguez Sánchez, que
estaban no lugar onde comezou
a arder, morreron intoxicadas por
inalación de gases carbónicos.
Os carpos remataron calcinados.
A casuística do incéndio e das circunstáncias nas que se atopaba a
guarderia tan complicado este suceso. As responsabilidades están
por delimitar, ainda que hai notórias situacións de irregularidade
debido a unha lexislación ambígua que deu prazos até o ano
2000 para pór en arde este tipo
de centros. Porén, mália insistir a
Consellaria de Família na ilegalidade do centro, váriós departamentos da Administ~ación autonómica sabían da existéncia da escala, incluida nun plano de vacinación da meninxite da Consellaria de Sanidade e nos programas
de distribución de leite escolar da
Consellaria de Agricultura.
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Co espídto de aglutinar as profesionais dos distintos campos
. da comunicación para defender
os intereses comuns desde unha perspectiva de xenero e pa~
ís nasce a asociación Mulleres
Galegas na Comunicación; impulsada por un grupo de profe- sionais de prensa, rádio e televisión. Esta comisión promotora convoca a todas as profesionais e a lunas de xorr;ialismo,
publicidade e imaxE? e son para
a apresentación deste novo colectivo o Sábade.8 de Marzo na
Faculdade de Filoloxia da Universidade de Santiago ás once
e média da mañá nunha asemblea constituinte. +

H. VIXANDE

O incéndio na guarderia viguesa Dinky_, producido o
Venres 28 de Febreiro, desatou de imediato a acusación
da Xunta contra o centro ·infantil. Fraga dixo que era
clandestina mentres os pais
das tres vítimas gardaban siléncio e asistian a un cruce
de acusaCións no que as administración s implicadas,
Xunta e Concello, trataban
de pasarse a responsabilidade. A razón das palabras de
Fraga e a insisténcia da Xunta en que a guarderia Dinky
era ilegal teñen que ver coa
obriga de rexistrar e inspecionar estes centros. Se a
guarderia era clandestina,
ninguén sabia da sua existéncia e logo non habia que
inspecionar. Pero a escola
infantil era das máis coñecidas en Vigo e outros departamentos da Xunta sabian dela.

Unha avaria eléctrica a causa
das estufas da calefacción provocou o incéndio e o corte da lus
impediu bombear a auga dopozo para apagar o lume. Algunhas zonas de Alcabre, bairro onde está situada Dinky, carecen
de auga corrente mália ser esta
unha zona relativamente céntrica e próxima ás praias. Pero a
lei tampouco regula que tipo de
calefacción ten que usarse nen
indica que a auga deba ser da
traída. Por outra banda, Dinky incumpria algun~ dos requisitos da
Lei Orgánica Xeral do Sistema
E.ducativo, Loxse, para os centros de atención á primeira infáncia, xa que tiña unha matrícula
de Cincuenta alunas nun espazo
declarado de $7 metros cadra-

Asemblea constituinte
de Mulleres Galegas
na Comuniéación

Galiza con precária
atención ao menor

A guarderia é visíbel desde a estrada e moi coñecida na cidade.

A. IGLESIAS

guarderias privadas xustifica a
dos, cando a relación entre a superfície das aulas e o número de . non criazón destas unidades no
ensino público, que si estaria en
alunes debe ser de dous metros
condicións de prestar este servicadrados por escolar. A pesar
zo porque as suas instalacións
disto, a guarderia tiña tempo até
son máis axeitadas.
~
o ano 2000 para adaptarse a
, --.
esas normas.
- "Grazas a este mecanismo .o
ensino privado relixioso e o laf~o
Oinky era un centro coñecido en
Vigo, pésie a Fraga asegurar que
do Opus Dei están a gañar terQ"era clandestino. Un dos tillos do
alcalde, Manuel Pérez chegou a
ir a esta guardería que estaba entre as máis pre tixiosas da cida-·
1
.
de. Ante a precipitación de Fraga
acusando aos prnprietáiros da
guarderia de manter a Dinky ña
YERRA
clandestinidade, a deputada naAS2BALLADAcionalista Olaia Fernández Davila
fixo várias perguntas parlamentárias entre as que interpelaba sobre o funcionamento da inspección ante unha escala infantil
"clandestina" e por que non ac•
tuou antes. A relaxación na inspección poderia implicar á Administración, por isa Fraga insitiu na
clandestinidade. Esta atitude foi
considerada pala deputada Olaia·
Fernández como "inexplicábel"
porque de forma precipitada avivaba unha polémica sobre a que
ainda hai dúbidas.

po -explica o mestre e xurista
Henrique .ael_ Bosque Zapata".
"C ando no ano 2000 haxa que
_cumprir os . réq[.!lsitos da Loxse _
- -eng·ade~, a- i'nspección non
permitir~ nenguoha irregularida· .de e os coléxios relixiosos que:-,~darán con· toda a clientela nas
~ cidades,..que é onde teñen inte. -rese ~en estar presentes".+

I

DA~

Choferes sobras
no Consello

Consultivo
da Galiza

Efectos do modelo
pri~ati:zador

O incéndio na guarderia Dinky é
unha consecuéncia perversa do
modelo privatizador do ensino.
Estes centros teñen até o ano
2000 para adaptarse ás condicións que exixe a Loxse, unha
norma que foi aplicada con todas as consecuéncias no rural e
que provocou o conflito nos centros .de Ensino Secundári<il Obrigatório, Eso, ao comezar este
mesmo curso .

Dos dezaoito traballadores do
cadro de persoa.l do Consello
Consultivo da Galiza, seis' son
choferes, cando os conselleiros
consultivos non precisan de veículo para desenvolver o seu traballo. Até ·o momento o número de condutores eta de dous,
. pero o 24 de Febreiro pasado a
Comisión de Persoal, a iniciativa da Consellaria da Presidéncia, incrementou en carro pastos de condutores a relación de
pastos de traballo do Consello . .

A educación infantil é a porta de
·entrada ao ensino e -aplicar duas
varas de medir neste caso obeAgora, ademais do presidente do
dece ao feito de ·que os coléxios
Consello, cada cónselleiro conda grande patronal relixiosa e a
sultivo terá un chofer con coche
laica de Educación y Gestión
oficial e queda un condutor libre
(Opus Dei) ainda non adaptaron
que de momento non ten asigas suas instalacións aos requerimentos da Loxse. Neste marco, - nada ünha función específica.
as pequenas guarderías indeo~ condutores' de altos cargos
pendentes de carácter privado
teñen ·un salário anual de
cumpren o papel de cubrir as
- 3.811.439 pesetas, que multiplidemandas de prazas para _caticado por .seis dá máis de vintevos de entre cero seis anos.
dous millóns de pesetas. A esta
A existéncia dunha rede de

e

cantidade hai que lle engadir a
adquisición dos veículos, o pagamento dos-seguros, os custos
de ma.ntenimento e o prezo do
..combustíbel.
Un conselleiro consultivo non é
un cargo poÍítico estritamente e
non ten que xestionar presuposto nen precisa desprazatse fóra
do seu posta de traballo para rea-,
lizar as labores que ten encomendadas, as suas funcións limítanse
exclusivamente á emisión de informes e ditames sobre normas e
recursos da Administración.
Segundo a Confederación lntersind ical "Galega, CIG, que
denunciou esta situación,- "o
coche oficial utilizara.no ex!=1usivamente para trasladarse máis
comodamente aos" seus domicílibsJ seguramente para algunha
cuestión particular e en xeral
para elevar o seu status".
As política de persoal da Xunta
de Galiza é un tantd ·errática,
mentres se queren amortizar caterce prazas de inspectores veterinários, que son clave para
controlar a hixiene alimentária
do país, críanse catre nov·os
postes de traballo de condutores para desenvolver labores
que non son necesárias.
Nos gastos doutra ·índole sucede
o mesmo: as Axéncias de Extensión Agrária non teñen persupos,
~o para gasolina nen para os ga?tos e dietas do persoal que vai dar
os cursos de formación aos labregos, mentres se invisten dúcias de
millóns na compra de coches de
_luxo e en gasolina para o Consello Consultivo da Galiza. •

Hai unha grande porcentaxe
de posibilidades de reinsertar aos nenos e nenas que
sofren malos tratos no·seu entorno, segundo afirmou na
sua visita a Galiza a directora
xeral do .Instituto de Traballo
Social e Servizos Sociais Rosa Doménech. Estes maltra- ·
tos son nun 60% de tipo
psic·o lóxico e sexual e, segundo Domén·ech, proceden en moitos casos de per.soás que padeceron violéncia na sua n~nez, polo que
. reseñou·_a importáncia do tratamento coa familia para acadar a reinserción. A directora
do Instituto de Traballo·
Social destacou o retraso de
Galiza en relación ao resto
das comunidades no ámbito
de atención ao menor cun
modelo de atención primária
que carece de equipas para a
nenez e no que non se contemplan centros de urxéncia
para nenos e nenas.
Asociacións como o Colectivo Galego do Menor aborda'n
por si mesmas programas de
reinserción e de problemática familiar.+

A Fundación,·

unha alternativa
de financiamento
para o·Celta
As avantaxes fiscais e a financiación das categorias inferiores
do clube son dous dos motivos
que levaron ao Consello de Administración do Celta a criar a
sua própria Fundación. Cos
modelos antecesores do Barcelona e do Valéncia, o Celta
constitue unh~ institución que,
desc:ie un princípio, non poderá
sosterse só coa aportación dos
seus membros senón que terá
que nutrirse doutras fontes como as tendas do clube e outros
ingresos atípicos. Segundo os
directivos, que apresentaron a
Fundación Celta o Martes 4, hai
400 membros comprometidos
eritre empresas e particulares,
que se' dividen en colaboradores, protectores e membros de
honra, cada un c9s seus ·priviléxios. A apresentación da
Fundación acudiron os directivos do clube, o alcalde Vigo
Manuel Pérez e o conselleiro de
Política Territorial Xosé Guiña.+
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Na universidade hai·350 alunas ena delegación da Xunta non s'9 aterecen clases

Case mil persoas estudan galego en Madrid
', organizar aulas de língua e literatura galegas, "dirixidas sobretodo a escritores en español", co obxectivo de achegarlles a realidade de Galiza. Sen
embargo, esta iniciativa, apresentada á Xunta hai tres anos ,
non deu callado palas pexas
que puxo San Caetano.

* F . BÁRCIA I MADRID

O percorrido polos lugares
nos que se ensina o galego en
Madrid está cheo de curvas. A
pouca vontade da Xunta para
fomentar a língua e o escaso
número de alunos -case todos funcionários- debuxa un
mapa ·no que o ·galego ocupa
inxustamente un lugar anedó. tico. O entusiasmo do alunado
e o profesorado, asi com~ a ricaz actividade na Universidade Complutense, axudan a
pór unhas pinceladas de
verde nunha paisaxe enxoita.
Comecemos esta andaina pala
Casa de Galiza, a delegación da
Xunta na capital· do Estado. Este
centro é terreo baldío para a língua galega, tanto no seu uso e
promoción como, por suposto, na
sua aprendizaxe. Non hai aulas
de galega nen semella que inte. rese para acoller algunha actividade que divulgue a sua prática,
como por exemplo, os ensaios
dunha compañia de teatro, En
Xaneiro pasado finalizou un curso de galega para os funcionários
da própria Casa, no que tamén
participaron os tr-aballadores de
mantimento, seguridade e limpeza, que non sempre son galegas.
As doce persoas que asistiron ás
aulas recebaron nocións básicas
durante mes e médio. Grazas a
isto, agora é posíbel ·que o garda
xurado non se estrañe cando escoita un "bos dias". Conseguir
que pase airoso e;> segundo cruzamento de palabras en galega
xa é máis complicado. A Casa de
Galiza, convertida en auténtica
fortaleza infranqueábel para a língua do país, abre o seu portón liturxicamente cada 17 de Maio e
permite a entrada das Letras Galegas. Daquela hai convite.

Luís Blanco Vila, Presidente do Ce~tro Galego.

formaliza .a pre-inscrición e non
se anima a asistir", di Dios, quen
engade que o interese polo galega vai a máis.
Este mestre, que ao igual que os
seus tres compañeiros é doce·nte noutro centro de Madrid, subliña a evolución dos seus alunas.
"A meirande parte son funcionários que se apontan por unha
motivación estritamente interesada. Buscan os ponto's para un
posíbel traslado. Mais, co ·paso
do tempo, isto muda, amósanse
moi atentos e redescobren aspectos que tiñan esquecidos",
acrecenta Vítor.Manuel Dios.

a

tro non dá.o diploma acreditativo,
concedido algun tempo despois
de remataren as aulas, sen ter ao
dia as cuotas, mesmo as que non
atinxen ao período de aprendizaxe. lsto é, hai que continuar como
sócio ainda que o curso rematase
meses atrás.
-

Ateneu e Escola de Idiomas
Denantes de chegarmos á Escala de Idiomas e á Complutense,
facemos unh·a parada no Ateneu, unha institución que non dá
aulas, mais que si canta cunha
cátedra de Estudos Galegas. Mjguel Losada é o encarregado de
manter acesa a chama dunha
sección que foi inaugurada por
Celso Emílio Ferreiro. Esta cátedra ten organizado unha chea
de actos nos que falaron políticos, escritores e intelectuais galegas. Un dos últimos consistiu
nunha bomenaxe a Maria Casares, na que estiveroa coñecidos
e amigos da actriz fina~a .

Os cursos que concede Xunta
A camiñada por este primeiro
ponto do naso roteim faise áinda · son de balde na teoria, mais non
na prática. O DOG indica que van
máis difícil se ollarmos os aloumidirixidos aos membros do Centro
ños que recebe o catalán na deGalega, o cal ten unha sinxela leilegación da Generalitat de Catatura: haise que facer sócio obrigalunya. Os cataláns organizan curtoriamente. Os alunas teñen que
sos trimestrais e anuais nos que
pagar unha matrícula-entrada de
se ensina a sua língua en cinco
níveis (A-1, A~2, B, Ce D). O cur-· 5.000 pesetas e 1.000 máis por
cada mes que durar o curso. Un
so académico comeza en Outuantigo aluno asegura que o CenLosada ten o vello proxecto de
bro e remata en Maio . Ao cabo
de cinco anos, os alunas acadan
a aptitude para entender, falar e
M. VEIGA
escreber o catalán. As dependéricias da Generalitat receben , en
total , a uns 450 alunas que pagan 6.000 pesetas ao an.o.

Máis demanda que oferta
no Centro Galego
O Centro Galega, institución pre. sidida por Luís Blanco Vila, acolle aulas de galega a golpe qe
Diário Oficial de Galiza (DOG).
Os interesados en estudar galega teñen que preencher unha solicitude antes do verán. Se houber demanda suficiente, a Consellaria dá o seu prace, e pon en
marcha un curso de iniciación,
dun trimestre, e o seguinte de
aperfeizoamento, tamén de tres
meses. Vítor Manuel Dios, un
dos catre profesores que arestora ensinan no Centro, comenta
que a demanda é sempre superior á oferta. "Agora ternos dous
grupos no . primeiro ·nível cunhas
trinta persoas en cada un ..As p.eti ción s aproxímanse a cen. O
que pasa é que moita xente non

'A.fán acaparad~r
da Garda. Civil'

Na Escala Oficial de Idiomas de
Madrid o galega comparte teitocoas principais línguas do mundo, ademais doutras minoritárias,
como é o caso do neerlandés, o
.romanés, o gaélico, o catalán e o
euskera. Ana Monteseirín e Neves González son as responsábeis de impartiren galega nos
cinco anos estabelecidos. Monteseirín destaca que entre os oitenta alunes , en total, que apren.den galega hai unha "boísima"
disposición. "Acoden rapaces de
BUP e tamén xubilados. Veñen
moitos fillos de emigrantes e
mesmo xente de Madrid. lnterésalles ter información sobre Gali. za e non só de língua", afirma
esta profesora. A Escala Oficial
ten este ano tres grupos de primeiro e un de cada até chegar a
quinto, curso no que están matriculad as unhas dez persoas .
Ademais, uns quince alunas examínanse por libre cada ano.

Trescentos cincuenta alunos
na Complutense
Na Universidade Complutense
hai na actualidade uns 350 alunas que estudan galega , quer
matriculados no plano vello (5º
de Hispánicas , na carreira de
Románicas), quer no novo (Filoloxia Galega 1, 11 e 111, e Lin- güística). Ana Acuña, ademais
de traballar esporadicamente
no Centro Galega, é profesora
bolseira da Xunta e a única galega das .tres que dan clase na
Universidade. O seu primeiro
ano en Madrid está a ser moi
.especial para ela e os seus alunas. "Moitos deles nunca escoi.. taran talar galega. Quedaron
abr.aiados cando me ouvi ron falalo. Non podían imaxinar a sua
riqueza, as suas variantes dialectais, nen aspectos tan diferentes como a gramáticá histórica , o infinit ivO' conxugado e
. mesmo o rock bravu. Ao princípio, a sua idea era comparar a
evolución do galega e a do cas. tellano . Agora, o seu interese
céntrase exclusivamente no ga,lego", di Ana Acuña.

·,

"Alguén lle ten que poñer couto á Garda Civil", afirrnou José Manuel
Sánchez Fomet, secretário xeral do Sindicato Unificado de Policia, des,
·pois do tiroteo entre tres membros da Ertzainza e dous da Garda Civil
(48 disparos e tres feridos, dous deles graves). Tanto o SUP como a
Unión Federal de Policia -=-maiÓritária no corpo Nacional de Policia
no País- Basco e Navarra- criticaron con firmeza á Benemérita. O se,
cretário do SUP dixo tamén que a Garda Civil "parece estar por riba do
Govemo e do Parlamento. Hai un afán acaparador da, Garda Civil''.. A
UFP, pola sua parte, engadiu que "desde a chegada de Santiago López
Valdivieso á sua direción xeral os axentes reciben instrucións de actuar
en ámbitos urbanos se}.1 comunicalo a nengun outro corpo policial".
Anasagasti (PNV) e Garaicoetxea (EA) sinalaron posterior.mente
que o enfrentamento non se teria producido se a Garda C ivil respei'.
tasé o papel que lle otitorga o Estatuto de Autonomía. En todo caso,
o tiroteo fixo visíbel a alternativa de Mayor Oreja para resolver o
problema basco: Volver aos tempos nos que a Garda Civil actuaba a
·
discreción por todo o territótio. +

As dez teses de doutoramento
que se están a dirixir sobre a língua e a literatura de Galiza deixan ben claro o bon momento
que vive a Complutense. No seu
forno estanse a preparar análises sobre a influéncia do teatro
.dásJco no galega, as narrativas
de Alvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Alfredo Conde e Xosé
.Luís Méndez Ferrín; as revistas
Nós e Grial; a obra xornalística
de Eduardo Blanco Amor ; a literatura de muller e as similitudes líricas entre Galiza e Irlanda.
Rematamos o noso traxecto dun
xeito moi peculiar: no periódico
de anúncios de balde Segunda
Mano , de moita aceitación en
Madrid . Nas suas páxinas , Crisanto Veiguela, un asturiano da
Veiga do Eo oferécese para dar
aulas particulares de galegó. •

Condenan a un~insubmiso
basco sen,entender
O presidente da Audiéncia de
Bilbo, Joaquín Giménez con . denou ao insubmiso Aitor Asti.garraga, que declarara en
euskera mália que non houbo
intérprete durante a vista e o
xuiz ignoraba o idioma no que
se expresaba o insubmiso,
que recalcou que os encausados "euskaldunes teñen direito a xuices e fiscales euskaldunes". Despois de ser
condenado a un ano de
prisión menor por negarse a
realizar o servizo militar, Aitor .
Astigarraga apresentou unha
querela criminal contra
Joaquín Giménez por un delito
de prevaricación por xulgar e
condenar a unha persoa sen
entender o seu idioma e non
usar intérprete. •

Oalcalde de Melilla
impede unha moción
de censura
O alcalde de Mehlla, Ignacio
Velázquez (PP) impediu unha moción de censura da
oposición, apoiada por
dous tránsfugas, negando
a posibilidade ao voto ao
candidato a sucederlle, o
tránsfuga do PP Enrique
Palacios, en base a que
concurria "por un interese
particular" . O alcalde basábase nun decreto similar
usado en 1990 nunha vila
de Lleida que
posteriormente foi ratificado polo Tribunal Supremo.
Ao abandonar os concelleiros do PP o salón de
plenos, a oposición procedeu a votar refrendada polo
secretário do concello.
Despois disto, tanto
Ignacio Velázquez como
Enrique Palacios considérense alcaldes lexítimos da
localidade e terá que ser o
Governo central quen
determine quen é o verdadeiro rexedor da cidade autónoma de Melilla. +

Herri Batasuna convoca
unha folga xeral
para o dia sete
A organización abertzale Herri Batasuna convocou unha
folga xeral en Euskadi para o
dia sete de Marzo sob o lema
Liberdade para Euskal Herrifi
e 'contra a detención da Me- .
sa Nacional de HB por
negarse a ir a Madrid ¡:¡.
declarar diante do Tribunal
Supremo por mor dun vídeo
da organización independ~n
tista ETA exibido durante un
mítin. O Estado non as ten
todas consigo no conflito en
Euskadi, a xulgar palas
declaraCións do ministro do
Interior, Jaime Mayor. Oreja,
desacreditando as
actuacións da Comisión de
Direitos Humanos do
Parlamento basca , que se
reuniu co membro da ETA
Txikierdi. Neste sentido , Mayor asegurou que el non vai
re~ebir á Comisión porque "o
seu plano naceu da confrontación e cria confusión".•

(
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Oindependentista fusilado ehoxe un-h.eroi en Filipinas

Macau mantén o ensino ·
en portugués após do 99

.Ocentenário de Rizal

e

O Estada Ghinés será .quen
corra cos gastos dunha escala
portuguesa con cincocentas .
prazas en Macau despois da
devolución desta colónia á
China en 1999, segundo un
acorde .entre o presidente da
República portuguesa, Jorge
Sampaio e as autoridades .
chinesas. Na sua viaxe a
Pequin, Sampaio apelou aos
xuices de primeira instáncia e
ao poder xudicial en xeral
para que sexan garantes da
protección dos direitos e
liberdades en Macau após de
1999. Neste sentido, opúxose
a que sedea paso nengun na
liña de qu'e-sexa instaurada a
pena de marte, que está
incluida no Código Penal da
China.+

lembra a desfeita do império español

o

e

*

3.-

A independéncia das Filipinas xunto coa de Cuba deu.
lugar ao chamado desastre
español do 98. Un dos herois
daquel tempo foi o doutor
José Protásio Rizal-Mercado
Alonso, tan venerado no arquipiélago como ignorada a
sua figura na antiga metrópole española. ·Foi fusilado o
30 de Decembro de 1896 e
ademais de múltiples ruas e
monumentos, a sua figura é
lembrada tamén na iconografia das moedas e os selos fi1ipi nos como heroi nacional.
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M. D(DAC PIÑEIRO I ADA/

O doutor José Rizal morreu ante
o pelotón de fusilamento en Bagumbayá {Filipinas) . O xeneral
da por entón praza colonial española, Enrique Zapino , dera a
orde de cumprimento da senténci a de morte por "rebelión " e
"asociacións ilícitas", ditada polo
Consello de Guerra Militar. Antes de partir cara á marte, o Dr.
Rizal casou coa sua prometida
irlandesa Josephine Braeken.
Máis tarde a Garda Civil fíxose
cargo do seu cadavre para enterralo no cimitério viciño a Manila.
A sua traxédia iniciárase en Barcelona, onde fora detido e encarcerado no castelo de Montj u ic . O mesmo no que, anos
máis tarde , serian fusilados o
pedagogo racionalista Ferrer
Guardia e o president da General itat republicana Lluis Companys. De Barcelona foi enviado
a Manila e submetido a un Consello de Guerra por manter relación con patriotas "do campo revol uci onário", como o médico
Pío Valenzuela, Antonio Salazar , Moisés Salvador, seu pai
Salvador Salvador , Doroteo
Ongjunco , Deodato Avellano ,
Bonifacio Arávalo , Arcadio del
Rosario e Pedro Serrano. O obxectivo era implicar ao Dr. Rizal
no erguemento independentista,
na publicación francmasónica
"Solidaridad" e na entidade filomasónica "La Liga Filipina".
O Dr. Rizal negou todas as acusacións e tamén a de que el fara o dirixente da loita de liberación nacional filipina e de que tivese importado a Filpinas as
ideas laboristas británicas. Tiña
35 anos cando foi executado.

Biografia
dun patriota filipino
)
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n
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O capitalismo será
o prezo para
o fin do conffüo albanés

quen lle ergueron un monumento no lugar
onde foi fusilado e que podemos ollar na foto
deembaixo.

lmaxe de fusilamentos de patriotas zagalos
durante a guerra de independéncia filipina.
No centro, José Rizal, líder independeut;sta, a

seu grupo o que· lle custa a de- _
portación a Mindanao.

mas, coñecendo i O línguas ao
final da sua vida. Da estáncia en
Madrid lémbrase a· sua inteNención nunha homenaxe aos pintores filipinos Juan Luna e FélixResu rrección na que afirmou
que "as circunstáncias do presente non deben ser eternas" en
relación a Filipinas e á metrópole colonial española.
Viaxa por Fráncia e París e publica a sua primeira novela "Noli me
tangere", pero os frailes deron a
voz de alarma e a novela foi condenada por "herética, impia e escandalosa" no aspecto relixioso e
"antipatrótica, subversiva da orde
pública, inxuriosa para o Governo
español e ao seu proceder nas
illas" no aspecto político. O dominico Monseñor Payo denunciou a
novela ao Capitán Xeral das Filipinas, Emílio Terrero, sendo proibida decantado.
Regresa a Filipinas en Agosto de
i 887 e foi estreitamente vixiado
pola Garda Civil, mentres se criaba un ambente hostil cara á sua
persoa nos círculos clericais e
españolistas. Máis adiante realiza unha viaxe a Hong-Kong onde toma contacto con círculos
exiliados e vai _aes Estados Unidos e Inglaterra onde toma
conciéncia da sua perténcia ao
povo tagalo, escribindo contra a
conquista española en Filipinas.

Rizal naceu en 1861 en Calamba
(llla de Luzón), ·no seo dunha família labrega que cultivaba unha
pequena parte das extensas propriedades que posuian os frailes
dominicos. Estudou no Ateneo
Municipal de Manila que rexian
os xesuitas. Eran os tempos da
· insurrección de Cabite (1872)
que deixaron unha secuela de
deportacións e fusilamentos de filipinos autóctonos e crioulos que
marcou profundamente ao nena
Rizal. Despois estudou. Medicina
na Universidade de Manila. -

Para éstudar mellar a história do
seu país válese do Museu Británico onde atopou un libro sobre
o povo tagalo, "Sucesos das
lllas Filipinas", de Antonio Morga, impreso en México no 1609.
Este libro foi reeditado en Paris,
en 1890, por José Rizal, con notas próprias_ Foi o seu grande
achádego histórico, pero ao
tempo o fio_patriótico que o conduciu á morte prematura. O libro
ioi proibido imediatamente polo
· governo español.

Viaxa a Barcelona e Madrid con
21 anos e reemprende estudos
de Mediciña, Filosofía e idio-

Traballou nunha clínica de Bruxelas e no verán de 1890 lanza
en Mádrid unha campáña· favor

Nesta fase da sua vida exerce a
mediciña, introduce ideas socia1istas entre o campesiñado da
illa e aproveita para elaborar unha gramática tagala comparar e
realizar traducións.
dunha democratización urxente
para Filipinas: igualdade de direitos entre filipinos autóctonos e cidadáns españois e oposición ao
dominiodas ordes relixiosas dos
dominicos e xesuitas_ O éxito foi
doble porque conseguiu o apoio
de líderes como Pi i Margal! e Junoy sectores democráticos da
prensa e entrevistouse coMinistro para Asuntos de Ultramar~ A sua segunda novela '.'El fili-busterismo" é proibida e _queimada publicamente o que non
detén nen a sua popularidade
crecente nen as represálias das
autoridades e os dominicos contra os seus parentes. Nesa altura regresa desde Europa e funda a Liga Filipina ca fin de promover as liberdades filipinas e a
·reforma política lpola via da desobediéncia civ.il, apresentándose en Manila onde 'difunde
clandestinamente as ideas do

Sacrificado
pola independéncia
En Mindanao visitouno un comisionado do movimento independentista clandestino "Katipunan"
aoque decidiu non ader'ise porq1:1e confiaba ainda en realizar o
seu programa máis moderado:
igualdade de dereitos, sustitución das ardes relixiosas por
sacerdotes católicos filipinos, liberdades democráticas, reforma da administraicón, extensión do ensino primário á marxe
da lgrexa e dotación dun réxime
foral como primeiro paso dunha
reforma agrária.
Para fuxir da deportación caneé- .
denlle permiso para viaxar como
médico do Exército a Cuba, pero descubren papeis seus entre
os insurrectos do Kapitunan e
as autoridades españolas prénden o primeiro en Barcelona e
despois outravez o reembarcan
ás Filipinas. Ali é procesado mi- ·
litarmente asinando a pena capital o xeneral Polavieja, governador xeral, o 28 de Decembro.
Pi i Margal! encabeza o derradeiro intento de salvar a Rizal,
pero Cánovás desee toda petición de. cleméncia.
Na adicatória de Noli me tangere, José Rizal deixou escrito que
"a sua pátria quer erguer o velo
que cobra as suas chagas, como cancro da história do padecemento humano''. En 1898 proclámase a independéncia, pero
non finaliza o sofrimento, porque a ocupación americana exténdese até i 946 en que se proclama a definitiva soberania fili. pina sobre o arquipiélago. •

Albánia está cercada por
duas tremendas estafas. As
reformas capitalistas
atopaban grandes
dificuldades porque a
albanesa é unha economia
níoi autoxestionária, de
modo que ós fundos de
pensións eran o reclamo
para introducir o
capitalismo. A Albánia fluian
capitais da emigración e
caian nas mans de
estafadores. O fraude
estaba tan extendido que o
Governo non podia
ignoralo. Estallou o conflito
e o Governo rematou
atrapado entre o seu próprio
povo e as presións ·
internacionais para imp·or o
c·apitalismo. As palabras do
s.~cretáiro xeral da OTAN,
Javier Solana, foron
elocuentes, en Bósnia si,
pero en Albania non haberá
intervención, a solución ten
que vir da política. Oeste
xeito os Estados Unidos
anúncian que será o Fundo
Monetário Internacional __
quen devolva os cartas. aos
milleiros de famílias
estafadas. O prezo é a
liberalización total da
economia.+

MPLA e UNITA acheganse
no programa en ·Angola
O Movimento Popular para a
Liberación de Angola, MPLA,
saudou como "sinal de boa
vontade" a apresentación feíta·
en Luanda dunha proposta de
programa para o Governo de
Unidade e Reconciliación
Nacional, GURN, que
. formulou o futuro chefe da
bancada parlanientária da
~nidade ~acional para a
lndepeñdéncia Total de
Angola, UNITA. Para q MPLA
a proposta é "um saudável
exercício de aproxima<fáo de
pontos.de vista que poderá
· facilitar no futuro a gestáo do
país". O estatuto persoal que
terá na República Jonas
Savimbi, líder da.UNITA, é o
único ponto no que hai
verdadeiras dificuldades. Os
acordos aprobados até agora
incluen a constitución dun
exército único .+
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ses na capital do estado, decidin
visitar o Centro Galego, ce·ntro
que supuxen acolleria a todos os
galegas emigrados. O primeiro
que me chamou a atención era
que o porteir,o falase en español
e me perguntase a onde ia .

.

No recente congreso
socialista, Francisco
Vázquez pres~ntou a
Abel Caballero como
"o candidato da
maioria nun país de
tolos coma este". Non
é trivial, nen risíbel, a
frase. Vázquez
expresa un sent~r de
fond.o: o de quen non
comprende o país no
que vive~ o~
burgueses, os
progresistas e., por
suposto, os
nacionalistas contan
cunha interpreta~ión
que lles serve para . "
entend~r .que sucede1 ªº se.u redor. Só os
colonizadpres, os que .
chegan de tora,
mostran perplexidade
ante o extraño. Os
comportamentos do
indíxena resúltanlle .
laberínticos, próprios de quen non ten ben
os miolos. Vázquez
está traumatizado por
non ter nacido en
Chamberí ou no bairro
de Tria na. E o pior
para el ~ que se se
fose par~ alá,
chamarianlle "o
galego". Que tema ·
para unha traxédia!

o

,,

Larry Flynt

.

amosábase
desvergonzado cos
xuices
norteamericanos. Era
-e segue a selo- un
editor de pornografía
multimillonário.
Retrátao unha película
que está en c.arteleira . .
Mário Conde fixo estes
dias algo parecido.
Non se sentou no
banquiño dos
acusados, vestiu a
toga, decindo.que el
tamén era avogado e
que se perguntaba e
defendia a si mesmo.
o trit:JunaJ'a'.óeit9ú ~ .. ·~'·

Despois do interrogatório, cando
xa conseguin entrar, vin unha
das suas salas cheas de persoas da terceira idade leno o ABC
e falando nun español moi finolis. Saín desa sala e percorrin a
parte que estaba permitida do
Centro Galega; todos os cartaces estaban escritos en español. Ante este panorama decidin
sair dali , case convencido de
non voltar máis a esa·cova.
Hai pouco . encontrei que seria
interesante volver acercarme ,
mesmo me fixen sócio para
comprobar, "in
situ ", se todo
aquilo que eu
vi r i m á is Absolutamente
aló ...

ª ª

ninguén fala

Carreirisrrio ·
Na nósa terra hai camiños grandes e pequenos, vieiras longos
ou curtos, congostras, carrouchos, breas, corredoiras, carreiros, atal los, vereas, ·cargos, canellas, canicouvas, ... Mais na
miña vida, no· andar. por Gal iza
adiante, me teño topado: con
sendeiro nengun.
·certamente, a miña experiéncia
pode ser abando curta e nalgun
recüncho da xeografia galega
haxa algun sendeiro na espreita
·
dos nasos pasos; permitídeme que o
dubide. E du- Apalabra
bídoo entre
OL.itras causas sendeiro non
porque nunca pode ser outra
lle sentin dicer
~sa palabra a cousaqueo
vella ou· vello produtoda
nengun, nunca no meu influéncia do
maxin se for- español no
mou esa verba ao camiñar idi~ma galego
por un carreiro ou unha
verea. E máis,
teño a sospeita de que a palabra sendeiro, cando menos o .
seu uso xeralizado, non pode
ser outra causa que o produto
da influéncia do español no idio-.
ma galega. Non o afirmo con rotu ndidade, pois sempre pode
haber algun dicionário, algunha
. gramática arrombada coa que
nos batan na testa. Mais · para
quen o galega non é só unha
língua máis, unha simples norma esclerotizada en mans de
gramáticos ou visit.ante circunstancial e diglósico dos seus beizos, 'para quen é o noso xeito
de comunicarnos de·cotio, a.. líng u a que nos conforma, para
min, en definitiva, as palabras
q1,Je nos enchen de significado,
as que recoñecemos pois expresan o mundo no que realmente vivemos·, non son senón
vieiras, carreiros, camiños.

·do fala galega (agás os que pensan .24 horas en .español), por
que dicer sendeirismo en clara
translación desa língua? Se de
verdade crE;Jmos na ·plena vaHdez e· autonomía do noso idioma, por que non Chamar carreirismo ·á prática de.camiñar palas
fondas corredoiras galegas?•
IOLANDA ÁBREU RODRIGUEZ

(VIGO)

A extinción
do quiosco Eran as seis da mañá dun día,.
tan monótono coma calquera e
con dezaseis anos de traballo no
lombo l:iabia un home que vivía
entre a chúvia dos invernas galegas repartindo a prensa á domicíl io, daquela, entre os clientes que deixaban no peto do
pantalón mallado un soldo a fin
de mes para manter a família.
Todo daquela. Hoxe o traballo
que criou unha tipoloxia arquitectónica hai xa máis de un século está destinado a desaparecer con ela, grazas a todos eses
homes e mulleres que nun primeiro momento só talaban palas
suas hipócritas bocas palabras
de elóxio aos quiosqueiros e ho. xe están afundíndonos a todos
na miséria -co seu apoio de comenéncia á prensa de mercado
libre. Pero a realidade sabe que
eu no meu quiosco ainda non
vendo mortadela. Como podaremos viver os demais se os supermercados se converten en
grandes armacéns eonvertendo
asi á sua vez aos seus catro donas en. ricos en detrimento dos
demais ou se as gasolineiras se
empeñan, cheas de razón, en
regalar prensa en días determinados? Que podo regalar eu se
me rouban o que eu vendo?

contra da venda de xornais fora
do quiosco, e iso implica a ignoráncia da opinión pública do
asunto e polo tanto o aumento
desa cifra e tamén ian desmentir as palabras do rexente de
Claudio, quen fai semellante sacrificio de pór á venda xornais
nos seus choios porque unha
imensa maioria da clientela llo
pede. E diante de algo asi
as autoridades conceden Todo isto é
permisos cantos fagan fal- cuestión de.
ta.
comodidade de

Despois de
1
vários meses ga ego
neste centro ,
podo
dicer
que o Centro
Galega dirixido por Luís Blanco
Vila caracterízase pola falta de
compromiso coa cultura do país.
Absolutamente ninguén fala ga_lego, os cartaces seguen escritos en español ; as poucas actividades que se realizan nada teñen a ver coa nosa terra.
O seu órgao de expresión, Mundo Gallego, está escrito na sua
totalidade en español; nesta revista nen sequer respeitan a toponí mia oficial. Por se todo isto
non fose grave de por si , soe
acorrer que cando moito compatriotas se achégan , o porteiro
adoita facerlles o pertinente interrogatório. Se o aludido resposta en galega ten denegada a
entrada de seguro. Aquí só entran os que falan en español . Isto é aberrante. Vai sendo hora
de tomar cartas neste asunto e
pór arde no devandito Centro, financiado co diñeiro público de
todos os galegas e galegas.

E iso é loitar compra. Pero...
contra o paro!
onde está a
Cando a comodidade go- solidariedade?
verna debe de
converterse
en criar parados. Porque todo isto é cuestión
Esta situación non vai mudar
de comodidade de compra. Pementres sigan mandando m~
ro ... onde está a solidariedade?
Xunta os mesmo que atacan a
Os empregos dependen duns
nosa cultura e o noso idioma. •
metros máis que andar até o
quiosco. Si, é certo que non se
MANUEL CAMIÑO Mouzo
reparten por toda a xeografia co(MADRI )
mo quixeramos moitos, pero só
se precisaría unha regulación de
pontos de venda. Creo que é unha solución que até temporalmente criaría traballo e axudaria
a manter o dos que o teñen. PeO debate entre as diferentes
ro como Xunta e Administración
perspectivas de tocar e praticar
non escoitan os meus berros
a insubmissom já se demorava
apesar do seu coidadosísimo entendimento de impostas só me " desde há tempo, e o acontecido
na manifesta<;om convocada paqueda agradecerlle aos ainda
la ANO.e o 25 de Janeiro passaclientes a sua confianza e solidado (o me·smo que aconteceu em
riedade cos demais: Grazas.+
anos anteriores) a muita gente
Mª BELÉN LADO ÜUTES fixo-nos ver mais com claridade
a sua urgencia),
(CÉE)

Insubmissom e
pátria

, Com atitudes como as mostradas por parte de um sector do
anarquismo (?) presente na Galiza, embora eu duvide que seu
anarquismo vaia além do fundo
Na Administración e na Xunta
de umha jerra de cerveja, dede Galiza non se ouven máis
mostram estas pessoas estar na
voces que as dos garañóns que
época ántediluviana politicanos seus lindes traballan, e· os
mente falando (se é que realmeios de comunicación fan caHai uns anos, por falta de trabamente há algumha i'deia política
se omiso (agás a TVG) ás
llo na liosa ter.ra, vinme para
nas suas cabegas). Tenhem es40.000 asinaturas r-eccilidas- eA - - -MadFid; -Oando ~evaba uns · me~ - ' tas/es pseudd ~aha'rquistá.s um-

Centro Galego:
falta de
tompromiso
coa nosa terra
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sobré o e_strado. Hai
1 que ser neo para
1 facer isa.

Hai que Queimar o lixo ou reciclalo?

IS

·o

a

1 Como os que
1 · xulgaban a Larry Flynt
1 cando esfe lles
1 guindaba laranxas

JI

1
1
1 Critican a Pepe
· I Navarro por mostrar o

Puri

Vitoriano

Hildegar

Eisa Álvarez

Paulo

Mestra

fontaneiro

Comerciante

Funcionáña

Opositor

O máis positivo é reci,
dar. Sei que a tanto vo,
lume de lixo co mo o
que xeram
hai que
bu carlle unha olución.
O problema do lixo é
grave pero o reciclado é
a mellar solución por,
que a maioria do lixo é
reciclábel, polo menos o
papel, o vidro, o plásti,
co e o metal. Lago se
hai que queimar algo,
que o fagan.+

Cómpre reciclalo por,
que en todos os países
de Europa están a reci,
dalo menos aquí, que
volvemos atrás, cada
vez máis lixo. A Xunta
debia copiar das outras
nacións . Non se fai por,
que os políticos non en,
tran por aí, haberá algo
no meio, pero non sei
que. A reciclaxe é máis
saludábel para o meio
ambiente.+

A parte que se poda hai
que reciclala. Eu estiven
visitando a empacadora
e vin que todo o Lixo é
empacado e despois lé,
vano a Cedeira; está ali
até que construan a in,
cineradora. Non sei que
pasará despois, non sei
que parte do lixo reci,
darán e que parte non.
De momento non están
queimando o lixo depo,
sitado. •
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O lixo hai que recilalo. .
Xa está ben de tirar e
de estragar. Fabricamos
·as causas e cando xa
non serven tiramos con
elas. Yexo. que dá resul, ,
tado reciclar causas como o vidro ou o papel.
Non me parece ben que
a Xunta queira queimar
o lixo porque é botar·
máis merda á atmósfera,
pero estamos afeitas á
Xunta.+
-

O mellar en princípio é
reciclalo. Pero ás veces
é dicífil sacarse de dian,
te un problema tan
grande como este, se ca,
dra é por iso que a Xun,
ta quer · queimar o lixo.
Ademais hai cousas que
son imposíbeis reciclar
e haj que queimal_as.
Logci están _os problemas
como as empacadoras,
que ninguén quer ter
cerca da casa.•
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ha concep<;om decimonónica
dos conceitos de na<;om e pátria, ignorando, desprezando e
atacando aos movimentos nacionalistas e independentistasrevo lucio nários e todo o que
tenhem aportado a teoria e praxe política neste século.

Tenham claro as gentes da
Galiza ou se está com o coloCNT-AIT e demais anarquistas
nialismo espanhol. Nom há tere libertários que há pessoas que
mo meio, o resto é a indetermienfrontamos a insubmissom e
na<;om, ou como o 25 de Janeioutros conflitos sociais desde
ro é puro reaccionarismo.
umha perspectiva independenEmbora nestes tempos se fale
tista ou nacionalista, emtanto de globalizagom (termo
acunhado pala propaganda cab ora voces
Há duas semanas A. Cendom
nom gostem, Oidioma galega
pitalista e centralista) este termo
fazia nunha sua carta umhas
e já vam senem abstracto nom quer dizer naafirmagons que eu acho de umda horas de é proibido nos
da, alias a mundializagom da
economia e da cultura (melhor
que apren- quartéis
h a miopia política espantosa.
Nom é verdade que o exército
dam a respeiseria dizer aculturagom), isto
tá-la para be- (problema que
nom leva desaparigom dos acespanhol afecte por igual a totuais estados, que continuam ·a
n efí cio
co- nomsofrem
das as pessoas submetidas ao
manter seu estatus usurpador
mum . Para
estado, o qual tem asignado ao
nós do mes- nem
sobre pavos e pessoas.
seu exército, assim como ao
resto de torgas policia·s que
mo jeito que madrilenhos
A insubmissom é o que cada inou se está poocupam Galiza, um claro apel
submisso e-os movimentos soi a liberta<;om nem murcianos)
represor de pessoas e na<;ons .ciais que os apoiamos fazemos
Remito-o ao artigo oitavo da
social ou pala
dela desde as nossas·particulaconstitu<;om espanhola. O poder ' sociedade de
clases, ou se
res estratégias. Como toda acticoercitivo do exército nom resividade humana, manifestará-se·
está pala libertagom nacional da
de unicamente no seu poder de
acctom, abonda simplesmente
com a ameaga da sua actua<(om
.
Sonmortin
para abortar possíveis' revoltas
(lembre as ameagas que se faziam no ano 1975 para frear as
protestas populares e assim garantir , umha "transigom pacífica") . E necessário também lembrar-1 he a repressom que o
exército espanhol exerce contra
todo signo de identidade nacional galega. O idioma galega
é proibido nos quartéis (problema que nom sofrem nem madrilenhos nem murcianos).· Aliás
nos quartéis os recrutas galegas
aprendem a doutrina espanholista e o dogma da "sacrosanta
indisolubilidade da pátria espanhola" e que Galiza é umha regiom ou província da Espanha,
po.stura que algumhas gentes
anarquistas parecem comparti(
plenamente.
'·
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Como galega e como militant.e
independentista e revolucionário
sou contra o exército espanhol
porque defendo o trabalho por
un projecto político e social enfrontad o ao que eles/as defen.de111 e)~ i~P.QJ;lhE~P'
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de tantas ~eiras como gente
e colectivos nos impliquemos
nela. Eu particularmente sou incapaz de separar a questom
pessoal da colectiva, sou um in·
divíduo, mas galego.
Se as/os anarquistas desprezam as vissons simples·mente
diferentes a sua é que adoecem
de um grave problema de sobérbia. E fundamental que todas
as correntes progressistas e revolucionárias saibamos converger com respeito e atitudes positivas, embora só seja em actos pontuais, se nom melhór fariam en nom acodir as convocatórias nacionalfatas. Fai-se- pois
nec;essária urnha reflexom e
umha erradicagom de determlnadas atitudes: +
-· ERNÉSTO LOPES DIAS
(MlUT-ANTE DA AssEMBLElA DA
MopDADE INDEPENDENTISTA)

O segredo
de Telepizza .
O presidente de Telepizza entrévístase ·con Don Manuel, segundo pq.labras do mesmo , co
fin de promover a democrácia en Cuba. ·

osegredo non

Décimas . de está na masa.
s-egundo poEstá na
den tardar os
nasos miolos explotación de
en porse - a
funcionar. A centosde
empresa piz- rapaces
zeira é líder
do Estado no
ramo desta
especialidade italiana, ainda
apesar da competéncia feroz e ·
adubada de americanismo que
tenta levar a cabo. Pizza Hut coa
Pan como bandeira do mal gesto no. xeito de facer spots publiei'¡á._r!o~:\R~1r.9..~T ~l~P.iµ'.P,.:J1~~j.s~e ~~

impudor. "Hai nenas
en casa", din. Nón
molestan en cámbio
as azafat~s, case
menores de idade,
doutros programas, en
diminuta saia e
actitude servi 1, nen os
despeitugues para
toda a família de
noiteboa e fin de ano.
Hai un remédio do~do
para todo: apagar a
televisión: Ou quizá
aos moralistas lles
presta cruzar o
Mi$sissipi e lago
rociarse con auga
bendita para
apaciguar a má
conciéncia e o que
1- dirán.

1
1
1 Gabilondo entrevista
1 a Fraga. Falan de
1

conflitos sociais. O
presidente honorífico
do Partido Popular
aponta o que hai que
facer:· "Tres pitidos e
cargar"~ 0$.ouvintes,
. os comeritaristas,
asisten,surprendidqs á ,
respostá ~ Cando. .a un ~
prestlxiad9 historiador ·:
extranxeiro.·11e'
pergur:itarori que
aportara~ fragá á
política d'ixó: ·
"conseguiu integrará
extrema dereita na
democrácia e que
hoxe non haxa un
partido como o de Le
Pen"_ Claro! Pero
tamén contribuiu a que
a dernocrácia teña .
menos de póvo e máis ,.
de autocrácia, de _
dislate. -_

Entre dous- fagos é
.un gastado título de
película. Pero serve
para c;iicer comoestivo a pasada
semana Encarna
Otero. O diário ABC,
qu~ _. q , Xo~es. , 2 .h :, .~:

20
1 acusara a toda
1 portada ao BNG de
terrorista, ao dia
seguinte titulou: "A
portavoz nacionalista
ameaza a ABC con
"consecuéncias" que
non explica". Encarna
chamara ao dtado .
periódico para
calificar de "falsa e
insidiosa" a
información. Por iso,
simplesmente,
fixéronlle un traxe
como
aos de HB.
1
1 Pero, eses mesmos
1 dias, as Juntas
1 Galegas pota
1 Amnistia, despois dé
1 calificar de fracaso o ,
1
1 acto de solidariedade
1 cos secuestrados por
1 ETA celebrado en
1 Compostela, afirmaba
. o seguinte nun
q)municado: "A
comitiva, com a
concelheira do BNG,
Encarna Otero, á
cabec;a, entrou na
Prac;a portando o lac;o
azule
ostensibelmente
escoltada por dous
furgóns policiais".

Adolfo Domínguez
cotizará axiña en
bolsa. Caixa Vigo
inviste na enruga.
Domínguez canta
loas ao liberalismo
anti-Estado
(entrevístano moitos
periódicos). Acto
seguido pide "axuda"
pública para as suas
prometedoras
empresas.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 o vicepresidente
1 do parlamento

••
1 portugués afirma que
1
1
1
1
1
1
1
1

o presunto membro
de ETA detido naque!
país foi'torturado en
España. Cita tarrién
os informes do
Comité para a
Prevención da Tortura
do Co~nsell-o de
Eur·opa que certifican
a pervivéncia desta
práctica. Cincuenta
persoalidades do
mundo cultural e
político de Lisboa
asinaron un manifesto
contra a extradición.
Son notícias que aquí
non se difunden. lrian
contra o ambiente
reinante.•
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lingüístico do galo, língua roque ti escolleches? De que secsai vitoriosa. O seu "inventor"
mance pertencente ao grupo
saiu nun especial de El País se- ¡or sócio-económico :son os _radas talas de OH.
manal adlcado aos · "empre~á~ · paces que traba;llan . de moteiros? Son iguais que. eses nenbs .
rios modelo españois". E plasDestes 1.206.000 habitantes na
americanos que compaxinan esmado como un exemplo a seárea bretonófona (e non
tudos universitários cun traballiguir. Os novos tempos exixen
ño para sacar uns cartos _para ·3.000.000 ca- imaxinación , mentalidade de
mo dá a enempresa. Superar os iánquis ten · viaxaren a Europa no verari?
tender o ·artio seu mérito.
.
Moitas cuestións sen resposta. A
Considero
go), 689 ·00
poden exprederradeira: por que o presidente
Onde está o segredo? Na masarse na lín- er~dooagoiro
de Telepiz+a quer fomentar a desa? Nese anúncio sexista que
mocrácia en Cuba? Movamos os
foi xa retirado e río que a muller
gua celta da da morte da
Bretaña:
miolos. É o que máis lles molessuporta soa o barullo dos tillos
268.ooo bre- língua bretona
ta. Ao poder e ao capitalismo.+
namentres un home-parco-can
tonófonos de
sentaba as suas nádegas nun
G.L. nacimento,
cómodo sillón e daba solución
381 .000 perSEIS MESES DE HAMBURGUESEIRO
chamand9 polo teléfono a un
soas que aprenderon o bretón
(COMPOSTELA)
Telepizza? Non. Isa non vende,
escoitándollo aos seus pais e
agora xa rmñ, ainda que parece
avós, e 40.000 novos bretonanmentir-a que Telepizza ainda
tes grazas á escala ou ás clases
caia nun erro que non se lle pade serán.
sa xa nen a un meniño de educación primária.
Actualmente o número total de
Desexaria precisar un argumenalunes escolarizados en escaO segredo s'ábeno todos os rato expresado por .Xesus Pensalas bilíngües (privadas, públi. paces que traballaron par-a T~
do no seu artigo ·de opinión pucas ou Diwan) ascende a
lepizza. O segredo non está na
blicado no ANT do 20 de Febrei3.500 , aumentando un 20%
masa. Está na explotación dos
ro de 1997.
anualmente esta tendéncia ao
centos de rapaces sen outra
ensino bilíngüe desde hai seis
saída que acuden atraídos paA base de l)abitantes bretonóanos. Compre ter en canta aselas suas ofertas de traballo "cófonos potenciais non é calculámade que o combate pola culmodo e ben remunerado" que
bel sobre a povoación total da
tura e língua bretona xamais foi
consiste en traballar a comiBretaña: na parte leste do país,
tan forte e pésie a todo o que
sión. Por que se non van a toda
notadamente as capitais Renresta por acadar, o conxunto da
caña palas ruas? Son suicidas?
nes e· Nantes, xamais se falou
sociedade bretona se mostra
Que sucede se o pedido ch.~ga
o bretón. A metade oriental da
favorábel ás iniciativas a prol
tarde? Quen perde, Telepizza
Bretaña, máis povoada que a
da promocións dos idiomnas e
ou o rapaz?
ocidental, pertence ·ao domínio
culturas minorizadas .
E que sucede a respeito . do
Considero errado, portanto, o
ambiente de traballo? Todos
agoiro da morte da língua bresaben que hai que ser "amigo"
tona, senda outramente válida
do encarregado das motos. ·
esta afirmación para o galo ,
Quen máis lle faga as beiras,
"patois" desprezado tanto nos
está aberta ás vasas
máis gaña. O compañeirismo
colaboracións, débense incluir
círculos oficiais e universitários
non. existe. As falcatruadas encomo desde o próprio bretoniso nome e apelidos:
tre eles son habituais. Tentarán
en xeral.+
mo
Os
textos
non
deben
exceder
quitarche o pedido. Ganarán
ás 45 liñas.
uns pesos máis. Hai que ser
ANxo ABELAIRA
competitivos.

°

Bretaña e o .. xenocídio cultural

Outras cuestións: Por que non
hai contrato para todos? Por que
non queren maiores de 16-17
anos? Por que calquer ascenso
depende da recomendación do
encarregado das motos? Que
sucede se non estás de acordo
con que che cámbien o horário

(PRESIDENTE DA lRMANDADE
. GALIZA-BRETAÑA)

Envíos a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA TERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01

O Instituto Maria
Soliño e Telepizza
Quera qar a miña noraboa á profesora Anxela Mariño e aos seus

al unos, .que conseguiron mobilizar a todo o Instituto Maria Soliñq de Cangas, pola·sua campaña de boicoteo a empresa Telepizza debido a sua represión lingüística cos galega-talantes.
Coñezo outro tipo de actividades que foron levadas a cabo
nese mesmo centro, como a de
felicitar as empresas gal'egas
que empregan o galega tanto
para se anunciar como para desenrolar o seu traballo.
Son ese . tipo de iniciativas que
deberían ser máis frecuentes nos
coléxios e institutos, as que deixan pegada na recuperación do
galega como língua normal de
Galiza. Máis vale esta clase de
aprendizaxes -de facer entender aos alunas e alunas a necesidade da sua participación comprometida co idioma- que moitas clases de galega se o·ensino
deste se reduce a sua gramática .
E como os "esforzos" da Dirección Xeral de Política Lingüística están xa moi minguados polo seu empeño en normativizar
-e non me estraña pois inventar unha língua non é doadomáis que en
normalizar,
unha das nasas esperanzas está con Son ese tipo de
eses profeso- iniciativas as
res e profesoras, identifica- quedeixan
dos cos inte- pegada na
reses do noso
pavo, e que recuperación do
dia a dia , co galego
seu traballo,
cumpren esa
función social
tan necesária,
que outros continuan, teimudamente, a obviar.
Por certo, o coléxio das Franciscanas da Coruña leva aos seus
· alunos de EXB de excursión (!)
a Telepizza. Visita cultural?+

}

e
Fo
COI

irh
ra1

D€
ani

tec

dH
ci(

ro1
c'1
do

en
d
no
eu
eti

N•

(A

líd
pa

da
pr
e1

rá
ffi l

pr1
te1

é¡

de
pr

de
n2

m

G

CI
SABELA Co TOIA

(A

CORU -A )

N
p

lo
nt

Nome ·.......... :.......................... Apelidos .............. ...... ...... .
Enderezo .......................................................................... .
Cod. Postal ............................. Teléfono .................... .... .. .

vi
e
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Povoación ...... :........................ N.l.F................................ .
Província ................................ País. ............................... .
Suscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal .................. :............... 9.000 pta./ano .......4.500 pta./semestre
· Europa ........................................ 10.920
_ América e resto do mundo ........ : 13.080

a) Subscricións para o Estado español
·
O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 p1a.)

PAGO DOMICILIADO.
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b) Para o resto do mundo

de

O Cheque bancário adxunto
O Xlro Internacional a neme de

A

ti

A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforros ........................................................... .

Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·I

Titular ..................................... _. ............... :.................................. .
........................ ..... ~ ....................... Nº Sucursal ........................ .
Povoación ................................... Província ........................... ..
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nasa Terra).
DATA
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Un mundo
sen eles

A música galega .recebe o Grammy
através dos Chi.e ftains

~
~

PILAR P ALLARÉS ·.

~as

nto
de-

&concello da Coruña iniciou na
última semana de Fevre1ro uñha
noya campaña de erradicazón da
vida animal na cidade. Hai algo
n:iáis dun ano foron os gátos do dique de abrigo, despois as pombas e
as gaivotas, agora os estomiños que
no solpor se refúxian nos xardins de
Méndez Núñez. Erradicazón é unha
palavra amável: falcóns para daren
caza ás gaivotas,_sacrifício dos gatos,
cola para as pombas ficaren pegadas
no tellado do meréado de San
Agustin. Non son bulos que a xente
fa¡ correr, pois hai persoas -con
nome e apelidos- que recolleron as
pombas, mutiladas ªº tentaren li,
bertar-se da cola que as atrapava, e
un número importante de gatos foi
salvado só grazas á intervenzón da
Socieda.de Protectora de Animais e
ás protestas, incluída a dos concelleiros do BNG.

O disco Santiago recolle temas populares do país
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9* XOAN M. ESTÉVEZ

Foi na primavera de 1993 cando
comezou a agromar a idea de os
irlandeses The Chieftains grava,
ran un disco de música galega.
Desde aquela, pasados xa catro
anos, especulouse durante este
tempo con moitas posibilidades
diferentes verbo das colabora,
ción na obra ( unhas cumprí,
ronse, outras non. Mesmo algun
céptico dubidou da consumación
do proxecto, e agora, o disco
en cue tión, "Santiago", ven
de r eber o prémio Grammy
no apartado de "world music",
eufemismo que acocha mal a
etiqueta máis sinxela de folk.

No me de Abril do ano 93
(ANT nº 566), Paddy Moloney,
líder do Chieftains, declaraba a
e te xomal: "O disco está en pre,
paración, penden~e da resposta
da cas de di co . E eguro que o
próximo di co que gravaremos
erá o de mú ica galega. Resulta,
rá maravillo a e a fusión entre
música irlandesa e galega. É un
proxecto que ternos pensado hai
tempo, e o único que agardamo
é precisamente a resposta da casa
de di cos. O repertório está en
proceso de escolma, en decidir
definitivamente". Por certo que,
naquela entrevi ta, Moloney co,
mentaba doutro
prémio
Grammy que xa receberan o
Chieftain naquela altura.

- -,

~e

Carlos Núñe:z: e The Chieltains durante a gravación no pub Dublin en Vigo.

diferentes formas o recoñecimen,
to que merecen tanto eles como a
própria música galega en diferen,
tes países do universo mundo, in,
cluídos os Estados Unidos.
Vol vendo a "Santiago", o que
nun princípio ia estar centrado
na no a música, acabouse convertendo nun proxecto máis
amplo, alomenos desde o ponto
de vista xeográfico, e así, o novo
Grammy é un traballo que tenta
recriar unha viaxe polo Camiño
a Comp stela, con escapada a
Cuba, poi que o paí caribeño
ten diver os vínculos con Galiza
a longo 9a n a hi tória.

Máis cosmopolita
que galega
Xa en plen proce o d elabora,
ción d c ntid do di co (Abril,
1994), N úñez dicíano : "Hoxe
n dia, os Chieftain e tán con,
vcncid de que a música galega
vai ser un novo filón, e queren
er os primeiros en tirarlle parti,
do. Tendo en canta que eles ultimamente actuan máis en
América que en Europa, utilizaron esta xira para valorar a res,
posta do público americano. Es,
tivemos mes e médio conviven,
do diariamente , ensaiando e o
anunciado disco de música gale,
ga xa está praticamente pe1fila,
do" (ANT, Nº 619). Naquela
altura, Carlos Núñez viña de c::o,
protagonizar unha xira co grupo
irlandés por distintas cidades
dos Estados Unidos.
Xa ternos, pois, a rota doada. Ga,
liza, via Irlanda, facéndose escoitar nos EEUU; ainda que aqui
compre facer unha aclaración moi
importante, cando observamos
que na traxectória de Milladoiro,
o noso grupo xa ten recebido de

Non é cue tión dunha obra artística lexitimar no seu desenrolo a
sua valoración científica, xa que
a música, por exemplo, é ante to,
do criación, alomenos para os
próprios compositores e intérpre,
tes, e neste senso non é de recibo
criticar unha viaxe a Santiago
tan accidentada, que comeza en
Euskadi e continua en Asturias.
En todo caso, é unha das rotas
posíbeis, e ademais ten a ver cun
dos camiños a Compostela. Para
o afe izoado é unha estupenda
ocasión de escoitar a ese excelen,
te músico basco que é Kepa J un,
quera á trikitixa -instrumento
de características idénticas ao
acordeón- , a máis de degostar a
nota, un tanto exótica, de ouvir
o portugués Júlio Pereira cun instrumento, igualmente tan basco,
como é a txalaparta. O asturiano
Xuacu Amieva. -rabel, voz- é
o seguinte protagonista, e a seguir o disco introdúcese polo Camiño Portugués co. tema "Nao
vas ao mar, Toino", no que o ca,
vaquinho ·do Pereira dalle ese ar

inequívocamente luso. Dous hinos medievais introducen á obra
xa en Galiza, on_de continuará
:tase toda ela, ainda_qu~ con. fuxi,
das xeográficas ªº mentado con- .
tinente americano .
O primeiro anfitrión galega é o
Coro Ultreia, dirixido por Fer,
nando Olbés; a seguir, a ~a desa,
paree ida na actualidade Xoven
Orquestra de Galiza, so a batuta
de Joam Trillo. A espectaculari,
dade, a ornamentación excesivá,
acompañan boa parte destas pasaxes, que se distinguen pola sua
capacidade de comover; será o
reclamo dun público estándar,
sen o cal o disco mámente acadará isa que se chama éxito. Outro
tanto podemos dicer dunha Lin,
da Ronstadt acompañada de Los
Lobos na sua particular versión
-mexicana- dun tema tan popular entre nós como é "A Rían,
xeira", que aparece desvirtuado a
respeito do que ancestralmente
viñamos escoitando; saída de tono que se repetirá co tema "Gallegu ita", que ven sendq unha
versión cubana con música do
célebre "unha naife na eira do
trigo ..."; son como experimenws
que non· se distinguen precisamente pola sua anovación e ben
puderon deixar como sempre estiveron. Claro que tamén no dis,
co hai temas que salientan xustar:nente polo contrário: pola sua
dignidade e bon gosto no tratamento, baseados sen dúbida min
certo rigor, do que son unha bri,
llante mostra "Maneo", composi,
ción que todos ternos ouvido algunha vez, e outra, igualmente
fami liar, que aqui identificamos
polo seu estribillo: "non te na,
mores meniña das palabriñas dos
homes", titulada no disco en in,
glés, "Tears of Stone". A derradeira pasaxe da gravación é un
poutpurri, rexistrado en directo

A. IGLESIAS

no puo Dublin de·Vigo -por ex,
preso desexo de Paddy Molo,
ney- no que se suceden fragmentos _d e "Alborada galega",
"Miudiño",- "Lola", a irlandesa
"Jackson's morning brush",
"Muiñeira de Cabana" e "Muiñeira de·Chantada"; .é a reproduci6n fiel dliri sºerán· de xoldra, e
com.o tal debe ser valorada, cun
público co,partícipe da sesión.
"Santiago", ademais dun atinado
título para un disco basicamente
de música galega, é unha obra polo menos asi foi concebidada que compre facer distintas ;valoracións. A própria da merca,
dotécnia, verbo da facilidade para vender algo inusual nos circuítos comerciais, xa que . o vín,
culo lrlanda-EEUU, a todos os
níveis, facilita i;noito a sua repercusión, e en tal sentido é cuestión de habilidade dos Chief,
tains para albiscarese filón e tra,
ballalo cos meios ao seu dipor;
asi entra o componente étnico ou ,
popular das distintas músicas que
se suceden na gravac.ión. Nese
particular no disco eseóitase de ·
todo, momentos máis ou menos ·
int~nsos, asi como desigualmente respeitosos co repertório esco. ffido. Hai quen valora, e refírome a afeizoados francamente
cualificados, esta función viaxeira· dos Chieftains como un simples re.clamo xeográfico, verbo
I?ºr exemplo do disco na China.
E unha característica do grupo
irlandés achegarse ao país de turno, facer a sua propria música de
sempre, e vendelo como gravación en tal ou cal sítio-. En todo
caso, logo terán a habilidade de
convertelo nun suceso. Desta
vez tocóulle á música galega, e o
. certo é que o vínculo, lendário·,
dos Chieftains con Galiza ten
criado xa arraigo, moito antes do
recente pr~mio Grammy. +
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os ani.mais.resulten tan mo,'
lestos e que se pense neles só para o
extermín io, di moito sobre unha
cidade e os seus dirixentes. Non é
difícil v·er o que hai. detrás da proli,
ferazón de .aves nos edifícios en ruína que inzan o cas<=:b histórico, dos
centos de gaivotas que se alimentan
no vertedeiro de _Bens, dos banqos
intermináveis de estomiños que
achan nas palmeiras do Recheo un
dos poucos lugares posíveis para pasaren a noite, dos gatos que-cada dia
alguén abandona no dique porque
"total, non pasa nada". Unha can,
zón cotidiana que fala da especula,
zón urbanística, de bairros inteiros
sen unha triste árvore, de mo~tañas
de lixo que acabarán por engolirnos e de seres,cada,vez,menos,hu,
manos que só ven no outro - per,
soa ou ~imal- algo de usar e tirar.

A

re~azón

~imais

nqsa
cos
non
é só unha cuestión de sentimentos
ou sensibilidad.e, senón de visón do
mundo e até de ideoioxia. Na consi,
derazón fachendosa de que as perso"as somos o centro do universo, no
desprezo polos outros seres vivos, río
hedonismo barato de quen compra
un can' ou un gato para o abandonar
cando xa non o divirte, na indiferenza ante a fame o ~Ófrimento, na
crueldade gratúíta, está b retrato
dunha sociedade egoísta, superficial,
·
utilitarista, morta,

e

~i pi~cel.adas especialmente

escuras: Matilde Figueroa, oitenta
anos enérxicos e admiráveis, leva
máis de trinta acollendo animais
abandonados e maltratados nuñha
finca dos Cast~os, arrendada: Como
van urbanizar zona, terá que mar- ·
ch.ar de ali tos seus centos de animais. Única proposta do Concello:
recolocar un 20% e sacrificar ·o 80%
restante, porque "no son aptos para·
entrar en el circuito de
.
adopciones". Lea,se: son vellos,
chegaron con ollos ou patas arrancadas, non son fetmosos obxectos
decorativos nen xoguetiños cómo,
dos para os cativos. O aproveitável
e o refugallo. Hai quen tamén clasifica asi os seres humanos.+
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Segue a homenaxe a Benigno Alvarez apesar
dos boicot$ institucionais
A Comisión organizf.dora da ho~
menaxe a Benigno Alvarez, líder
dos comunistas orensáns natural
de Maceda, que foi asesinado en
1936, decidiu seguir adiante con
todo o seu programa apesar da
inibición do Concello da Maceda que non atende as suas peticións de axuda e colaboración, e
que a Deputación decidiu botaratrás das axudas que anunciara para a edición dun pequeno
libro-catálogo da exposición
"Benigno Alvarez, a mirada de
transparéncias cordiais".

•Rexoubeos
poéticos
en.Carballo·.
A Agrupación Cultural Lumíeira organiza neste mes de Marzo,
durante os venres cónsecutivos
do 7, 14 e 21ás21 horas no Pub
Silfo, uns encontros de debate
con diferentes colectivos e pers.oas da poesia máis nova de Galiza. Abrirá os actos o poeta e
editor Francisco Alonso que recentemente publicou o libro de
poemas para nenas Cidades .
Odia 14 intervirán as xentes do
Batallón Literário Costa da
Morte, o colectivo de mái" pulo
dos actualmente activos.

se

. Os actos previstos concéntranse
o día 15 de Marzo e iníciaranse
cunha ofeienda floral en Vixueses, 5mde apareceu_o seu cadavre. As 13 horas haberá un acto
cívico na Praza Benigno Álvarez
de Maceda, onde se descubrirá
unha pl~ca na memória de Demétrio Alvarez, Manuel Senra,
Ri~ardo Lemos, Femando Garrí-

do, Modesto Vidal, Manuel Ga~
rrido, Serafin Poza, Andrés Gálvez e Antonio Souto, fusihi.dos o
31 de Decembro do 1936,
despois dun consello de guerra
vergonzoso. Haberá tamén un
recital poético. Xa pola tarde ás

18 horas inaugurarase a exposición no Salón de Actos do Concello e á_s 7, no mesmo lugar celebrarase unha mesa redonda na
que falarárl Fmacisco Carballo,
Marcos Valcárcel e Santiago
Prol.•

........... ~ ... ~·~···············~················································,···················~··

•AAGAL
homenáxeará
a Valentin Paz
Andrade
Cando se cumpren d~ anos
desque morrera o escritor, em presário e político galeguista
Valentin Paz Andrade, a Associaq:om Galega da Língua está
preparando un encontro de homenaxe a celebrar os dias 24,
25 e 26 de Maio. As xornadas
revisarán as diferentes facetas
da que fo¡ unha das figuras
· principais do republicanismo e
a loita pola autonomía, autor
dunha-extensa obra de
criación, na que sobrancea a
sua biografia de Castelao, asi
como un empresário
singularmente preocupado pola
desenvolvemento de Gáliza e o
seu vencello c~ mar: Paz
· Andrade tamen será ollado do.
ponto de vista do xornalista·
que renovou a profisión cando
nos anos 20 d'irixiu o diário Ga-

lego e 1Oen portugués) fo ron
admitidas ao finalizar o prazó
de recepción de orixinais para ·
o I Prémio Eixo Atlántico de
Narra ti va Galega-Portuguesa,
que convoca a Asociación galega de Editores e será fallado o
dia 23 de Abril, Dia Mundial
do Libro e do Dereito de
Autor.
'
Forman parte do xuri Xavier Alcalá, Arturo Lezcano, Francisco
Martínez Bauzas e Xavier Rodríguez Baixeras. •

•Xomadas
feministas
itinerantes
O Moveménto Estudantil Unlversitário organiza até o 15 de
Marzo diferentes actividades sobre a movemento feminista na
actualidade e a situación da muller en diferentes ámbitos da vida pública. O xoves 6 de Ma~zo
celebrarase na Faculdade de

• Folk Celta
Internacional
na Coruna
·,.

• Apreséntase
o prémio Dublin
-

Os dous últimos Prémios de Na~
rrativa Breve do Café Dublin .de.
Vigo serán aprese.ntados nun qCto conxunto o venres "7 de Marzo ás 20 horas con participación
de Xavier R. Baixeras·, Ramón
Caride, Manuel Bragado e os
autores premiados: no 1996, ·
A.nxo Angueíi:a' (Bágoas de facer .
illas)e ·n o ·l995Manuel Louren- .
zo (Noites de p~p.el). f

• O 23 de Abril
fállase o prémiOEixo Atlántico
1

...

1

Trinta e catro obras (24 en ga-

Para remate (dia 21) as xente
do umerxido ex-colectivo
Ronsletz, composto polos poeta
Manolo Cortés, Xabier Cordal,
Miguel A. Montes, Serxio Iglesias e Xoán C. Rodríguez. No
seu manifesto fundacional os
· Ronseltz afirmaban que "ningun
de nós está de acordo co que se
propón, por iso coincidimosco
fundamentsl", e con estas
premisas realizaron o libro Unicornio de cenouras que cabalgas os
sabádos (Positivas), Cabestario
. (inédito) e diferentes
publicacións espalladas palas revistas Animal, Luzes , Agalia ou
O mono da tinta, ademais dun
cento de recitais por diferentes
pontos de Galiza. •

Avelino Abuin de Tembra coa
conferéncia "O banquete de
Conxo e os seus protagonistas",
seguíndolle o 7 de.. Marzo o profesor Antonio Presedo, que titula a sua charla "1846. Unha
xeración pola liberdade e contra o escurantismo".
!

O dia 8 de Marzo, ás 1Oda mañá, sairá desde o adro da lgrexa
de Conxo sairá un roteiro didáctico que ira até Montouto, en
Cacheiras. O itinerário q~er seguir os cenários históricos dos
acontecementos: o lugar dabatalla entre os progresistas de Solis e os conservadores. do xeneral
De la Concha, o mosteiro San
Martiño Pinárío, último refúxio
dos derrotados e a carballeira do
Mosteiro de Conxo onde tivo
lugar o Xantar. +
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• Seguen
os concertos de

Educar para a Paz
Dou novo concerto itinerante e anúncian para o día 10
e 14 de Marzo n Ouren e e F rrol dentro das actividades de
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Educadores pala Paz-Nova Escala Galega.

a¡

En Ourense a cita é no Teatro
Principal, o 1Ode Marzo á
20,30 horas, apre entado polo
acmr Sérxio Pazos con intervencións na parte mu ical de

A

Mutanroith , Xeque Mate , Cosecha Roja e o guitarrista T omás

rr

Camacho. Na parte literária e tarán Xosé Cid Cabido, Fran
Alonso e Román Raña ademis
dun microrecital do grupo Sarabela. Na parte do en aio e tarán
Xesus Jare e Manuel Bragado.
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Ciéncias Políticas un debate sobre "Distrirnin~ción positiva"
con representantes das Secreta1rias da Muller da CIG, CCOQ e
unha representante de Feministas Galegas Independentes. •

O 15 de Marzo é a próxima cita
do Ciclo de Música Folk Celta
internacional que ven
organizando a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda no primeiro semestre da sua programación. Ese dia no Forum Metropolitano do Parque Europa da
Coruña,·actuará o guitarrista
bretón Soi:g Siberil, fundador do
grup0 Kornog e compoñente
fundador de Den cos irmáns Molard. A seguinte actuación non
será até o 24 de Maio a cargo do
gaiteiro galega Xosé Manuel Budiño. •

•Lembran

Banquete
de-·Conxo e o
o

·1evantamento do
• Volve a Carreira da Língua
A Mesa pala Normalización Lingüística ven de anÚnciar a celebración
·
dunha carreira pola língua para o vindeiro 17 de Maio, que se
celebraría este ano en Vigo baixo o lema Corre coa tua língua. Con este lema e motivo convocan senllos certames de carteis e de narrativa
dirixidos a menores de 18 anos matriculados en centros de ensino públicos ou privados de Galiza. •

1846
A colaborción do Instituto
Eduardo Pondal e o Centro
Cultural-Social de Conxo "Aurélfo Aguirre", permite -que dos
días 3 ao 9 de Marzo se
celebren vários actos de
lembranza, que iniciou o dia 4

En Ferrol convocan para o venres 14 de Marzo á 20,30 horas
no Teatro Jofre. Estarán na parte mu ical Maria Manuela, Xoán Rubia e Sphaira, Nani
García, o coro Sotto Voce e o
grupo Cempés. Na literária Miguel A. Femán-Vello, Xúlio
Valcárcel e Ramiro F nte e na
literária Margarita Led , Miguel
Cancio, Manuel Bragad , Jurj
Torres e Xesu J are . +

• Reivindican
a titulación de
galega na Coruña
Os Comités Abertos de Faculdade da Coruña desenvolven neste
mes de Marzo unha campaña
para que sexa restaurada a titulación de galega na Faculdade
de Filoloxia do Campus Norte.
O xoves dia 6 anúncian ún peche pola noite e culminarían o
dia 20 de Marzo cunha manifestación que ha sair da Praza de
Maria Plta, esixindo a implantación de Filoloxia galega porque
"como galegas que somos, non
podemos comprender e calificarnos de gravísimo que a Xunta
de Galiza oferte esta carreira nas
Universidades estranxeiras
esquecendo unha galega" ....
Segundo os convocantes a faculdade conta xa .con meios humanos, materiais e económicos para que a implantación se faga
desde ci vindeiro curso.+
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A grandeza

do Rei,
Títúlo: Morte de Rei.
Autor: Darfo Xohán Cabana.
Editorial: Ed icións Xerais.

Escrebe Darío Xohán Cabana e
a expectativa sempre é grande, o .
seu labor ben merecid'o ten este
mérito. Candó o Galván en Saor
viu a luz, entrevemos nas suas
follas o perfil que apontaba a alguén capaz de ben maiores log¡os do ata entón poeta. E hoxe
seguimos a dicer que é obra impre cindíbel para ollar con luz
toda a sua posterior prática narrativa. Non é preciso demasiado esforzo para ver que tanto as
liña temáticas como estilísticas
van evoluindo a partir da respo ta a un conto de Ferrín non
que Galván non aía moi ben
parad . A cualidade precisas
nunha boa narración histórica
estaban ben patentes. Pero o
no o obxectivo non é falar da
sua evolución narrativa, ben
apetecíbel asunto, enón da sua
última entrega: Marte de Rei.
Apre éntase a novela cun deseño editorial no que se distinguen dous carpos, a narración
en si e o censo de personaxes,
ambos e dous credores de comentário e, obretodo, merecentes de gozo a leitura.
Comecemos pala narración, ampla e demorada. O asunto non é
outro que a vida de Don Garcia,
o de tronado rei galego a quen
fratricidas intrigas acabaron levando á morte. Antecipamo xa
que estarna <liante dunha gran
novela. Alguén andaba buscando
e a grande novela galega? Fagan favor de ler e ta e non gasten máis

Dorio Xohán Cabana.

palabras en disquisicións inúteis,
e sáibase que quen isto di hai xa
tempo que atopou máis .de unha
grande novela galega, pero se miramos de reollo continuamente ha
ser difícil que vexamos o que ternos <liante na sua verdadeira dimensión. É máis, seica parece que
Torrente Ballester esperaba que
Manuel Ri.vas (non podo deixar
de mencionar outra vez o extraordinário ¡Que me queres, amor?)
escrebese o Quijote galega, mencionaba a cervantina obra como
símbolo do que é fora do comun e
non llo irnos discutir agora. O
que si está claro é que Quijote xa
ternos, e con isto non facemos
desdouro das demostradas capacidades de Manuel_Rivas, todo o
contrário. Pero deixar aí o valor
que para a literatura galega ten
Marte de Rei, constitue grandísima inxustiza. O feíto de se tratar
de novela histórica é moi elocuente. Néganos alguén o direito
a .considerarnos nación por non
termos epopeia, sequer longo po~
ema épico? Nós sempre eremos
que o que había eran ganas de
non recoñecer. Pero a partir de
agora nen un cego e manco pode
deixar de facer reveréncia. Evi-

conta de libros

11

dentemente parece que o noso
tir de personaxes reais e aconteObra poética
ser pede que non se esqueza , cementos comprobados na.medinunca o lirismo, cousa que tamda en que é posíbel. Precisamende Eusebio Lorenzo
pouco ·aqui sucede, .pois o mes·te as fontes (ainda que non toBaleirón
mo asunto se apresenta emidas) son comentadas no censo de
nentemente lírico dada a estrupersonaxes con sagacidade e esCando se cumpren dez anos da mone
tura que segue.
pírito crítico que son de agradedo poeta de Dodro, Eusebio Lorenzo
cer, e a novela .agradece porque
Baleirón, publícase Gramática do siT arefa nada fácil é contar unha
lle conferen máis verosimilitude . lencio, que reune os tres volumes de
poesia Os dias olvidados, O corpo e·
vida que o posíbel leitor coñece,
a,o relatado. T amén hai personaas sombras e A
ainda que non sexa totalmente,
xes non fictícias ainda que sexan
morte presentida
de antemán. Criar e rh.anter intepoucas. Reais ou fictícias todas
máis un capíturese en algo que a priori non ten
dotadas dun vigor e consisÍ:éncia
lo Poesía
suspense, é moi difícil. Darío Xoadmirábeis, base para lograr un
reunida, que recolle poemas
hán Cabana resólveo facilmente:
clima nunca decadente e mesmo
dispersos e inéDon Garcia lembrará, e contarapara construir unha novela cliditos. A edición
nos, a sua vida no seu derradeiro
mática a partir de feitos e desendeste libro, publidia, ese en que de todo nos acorlace coñecidos . E necesítase tacado por Espiral
damos; o viño, o lume, a presenza
mén comentar Nemedón, o espaMaior, fo¡ un trade Galiza tras os montes, e a com- . zo imaxinário, que aí e nÓs Pazos
ballci de Paulina
paña dun seu servidor son impedide Ávia están as descricións me- · Vázquez e Manuel
Lourenzo Baleirón.
mentos para a memória decair.
llar logradas. (Anédota, esta perO poeta de Dodro, ·inmerso na
Hai,
pois,
gunta que me reconcome: era tan
xeración dos 80 e que morreu con 24
contínuas
afeizoado ao viño Don García?
anos, ten µn prémio de poesia co seu
analepses,
Fose ou non, non deixa de ser un
nome na vila n atal. +
marcadas no Néganos
recurso ben empregado).
discurso cun alguén o
tipo de letra
Non faltan tampouco acenos inMulleres nos cárceres
direito a
diferente, que
tertextuais, entre os que salienta
de Exipto
o referente á considerar.a referéncia ao Cantar do Mio
Cid; por canto esta personax.e
peripéc ia do nos nación
Aziza está nun c~rcere do Cairo para
seu derradeiro
non goza de altura .moral sufimulleres na que a única culpabilidade
dia está en le- por non
ciente é estraño que apareza xusé ter nacido nunha sociedade non desenvolvida que se
tra cu'rsiv~. termos
to no remate, claro que semprenega a recoñecer os
Ademais cada epopeia,
se pode interpretar como agradedireitos da metade
fragmento de sequer longo
cimento á.obra consultada.
da sua povoación. El
memória vai
carro dorado é unha
poema
precedido da
Como sempre, é capítulo destanovela que aparece
info rmac ión épico?
cado o uso da língua: requintado,
en Txalaparta e que
abonda en humor e
preciso, outro instrumento de veprecisa para o
tenrura para ~scre
ros imili tude, elegante e vizosa
situar no tember unha situación
verba. Se D.X.C. realiza sempre
po, conferinque pouco ten que ver coas risas. A audo grande verosirnilitude ao relanotábeis exercícios de língua,
tora, Salwa Bakr, teima en amasar o
to. Por suposto, nestas analepses é
neste caso multip1ícase a nota.
retrato da muller en Exipto, onde nasceu e vive actualmente.+
preciso un segundo, ou primeiró,
narrador omnisciente. Sobra dicer
E conta, por engadido, da graza
que só a grandes mestres' está rea poucos concedida de conlevar
o estilo frástico, clima e tensión
servado ó pracer e habilidade de
Os poetas surrealistas
criar semellante clima.
do' relato de tal maneira parellos
.s{e Portugal
que nunca hai merma de calidaSe falamos de novela é que é node ou.perd?- de interese.
Perfecto E. Cuadrado sosten que en
vela, non outra cousa. Polo tanto
Portugal houbo un auténtíco moviDespois do dito non !)OS cabe
trátase de feítos novelad~s a parmento surrealista

O debate poético do novo milenio

~/f1Jfi._'(o ..A-/)o(uf o
·,
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O asasino
estrábico .
ANXO

QUlNTELA

O asasino estrábico ve, dobre e leva un ha
dobre vida. Os rastros das combinacióris· entre
vidas e aliadas apar~ceºn neste libro poboado
de anxos tímidos .e voraces, tribos desmemoriadas e cínicos crim~nais de cafetería.
XERAI$.

~~·

~~ .

de vangarda organizado, con
cabezas visíbeis
e unha doutrin a
definida. Este
doutor en Filolo~
xia H ispánica é o
responsábel de
You are welcorne
to Elsinore, unha
antoloxia de poesia surrealista portuguesa que incide
nos escritores que introd uciron este
movimento no país: Mário Cesariny,
Fernando Lemas, Carlos Eurico da
C osta ou António Maria Lisboa. O
libro inclue ilustracións de Urbano
Lugris. +

Teatro de André
Breton e Loúis Aragon
A colección de Cadernos de Teatro
que dirixe Francisco Pillado ad ica o
seu noveno número á obra O Tesauro
dos xesuitas, de l.ouis Aragon e
André Breton. O
primeiro
denunciou a actividade interior
do movimento
surrealista en
1932 despois de
ser t.in dos pioaeiros do mesmo n a
escrita e o segundo é sbbradamente
coñecido po~ ser o
seu fundador. Experto en poesia surre- .
alista francesa e nas vangardas, Xesus
González Gómez traduce esta peza teatral ao galega.+
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dúbida de estarmos <liante dunha
das novelas de referéncia na literatura galega. Como novela
histófica, a mellar. E iso non resta mérito a outros novelistas históricos; que é ben coñecido o nível das suas obras e non se· perde
asi por asi. O mesmo se di da res:
tante produción de D.X.C., á luz
desta novela gaña ~n interese.

ta coraxe para dicer que Galiza é
un território inventado que a esquerda ten que recuperar para os
galegos, porque está en terra.
altea". Por eso, no acto de apresentación, o presidente do grupo
socialista subliñou o seu "direito
a disentir, nun mundo no que se
unifica todo e no que a esquerda
·ten que reivindicar a utopia".

Demos as grazas por este pan espiritual e pensemos que non estamos precisamente nun conte:x to sóc io- li terário favorecedor
de relatos históricos: houbo que
botarlle valor.+
XOSÉ

M.

EIRÉ

O novo
pensamento

do PSOE
galego
Título: Galicia en terra allea.
Autor: Xosé Antón Ventoso Mariño.
Editorial: Ir Indo.

O Presidente. do grupo Parlamentário dos Socialistas de Ga~
liza, Xosé Antón Ventoso Mari-ñ o, afirmaba nunha recente
apresentaicón que a idea de escreber o libro xurdiu pola necesidade de ·"defender por escrito
a no as ideas", porque "até o de.
agora, as esquerdas escribiron
pouco sobre Galiza deixándolle
ese papel aos nacionálistas".
Para Ventoso Mariño, a razónpola que até o de agora non se
plasmou a filosofía dos socialistas
galegos explícase porque "nos fal-

Xosé Antón Ventoso MariñO:.

Unha utopia que se ' trad~ce nun
libro co título en galega pero que
comeza co limiar de Carlos García Bayón máis _os dous apartados
seguirites, da man do próprio autor, en castellano. "Fíxeno para
provocar", aseguraba Ventoso.
Curiosamente, o uso do castellano coincide coq. declaración de
princípios que o autor fai empre-gando a fónnula do mea culpa "de
ser ~ocialista, parlamentario y gallego. Estar a favor de la solidarid~d, la igualdad de oportúnidades .... Soy culpable de no necesitar el apoyo de los mediáticos para sentirme orgulloso de Jo que
los socialistas y de lo que los gallegos hacemos por España".
Unha vez confirmado o seu ser

divide en: liberai.s conservacionistas,
socialista, 'V en toso recupera o
que serian os ex socialistas "regalego duri. título que xa parecia
non ·corresponderse cos contidos
convertidos
rexionalismo galega" cunha "escasa bagaxe ideolóe pasa a analisar os diferentes as. pectos políticos, económícos e
xica" e que atopan "ac~billo no
provincialismo ideolóxico de Casociais no devir da história contemporánea de Galiza. En <liancharro ou Vitorino Núñez"; os
te enfrentámonos coa concep.:
cia_bstas que se caracterizarian por
ción socialista da realidade galeconsiderar a contradicción socioega e a arelada utopía desaparece
con.ómica como principal referendando paso ao pragmatismo de
te, mantendo eses fermosos princípios de igualdade, solidariedaafirmacións como que "é indisde ... ; os montañeiros, como non,
pensábel manter a protección
por desetnprego pero só para as
que estarían representados polo_
famílias que o necesitan. En caBNG e dos que asegura que "ciso contrário, o déficit público - fran a sua suxerado seguirá a destruir empre- .
perv i vénc i a
go". O leitor pergúntase, xa que
na fuxida de
logo, se-será el quen decida que
implicación Enfrentámo~
na política esfamílias o necesitan, ou se, no
hos coa
caso de que un dos membros do
pañola e megrupo familiar traballe, o desemnos tamén na concepción
galega". G ca- socialista
. pregado non- terá direito a receber nengun tipo de subsí~io.
lificativo de da realidade
mo ntañeiros
Chegado este ponto, a curiosidaxustifácao galega pero
de medra ao descobrir que através
nunha.suposta de seguida
da redacción do autor pódese atoestratéxia, a arelada
par resposta a todos e cada un dos
baixo a que
· utopía
comportamentos e decisións
funcionaria o
nacionalismo, desaparece
adoptadas en case que unha década de governo socialista. Pero a
de botarse ao dando
capacidade para a surpresa está xa
monte
e
paso ao
esgotada tras dos primeiros capácunha resistulos e ao leitor non lle cabe máis
téncia "a asu- pragmatismo
que asumir nesa dialéctica afirma:
mir comprocións como que "a sociedade galemisos de calga é perfeita ... o governó do estaquera tipo n a
do é a única institución que debe
construcción da Autonornia galecargar coa résponsabilidade das
ga"; e finalmente os ex-seminariscousas ... os obreiros de Astano
tas, políticos frustrados, de escaso
non son responsábeis de que lles
percorrido intelectual e cunha
preocupen máis -as vacacións do
linguaxe conservadora pintoresca.
vrao que rematar o pedido dunha
. embarcación off-shore antes de .deA sociedade galega fuxiria a terra
cembro". Un razoamento no que
aUea se lera o que da sua forma
aplica un esquema de tese, antítede vida se asegura no libro. Pésie
se e sántese <liante do que quedaá creva continuada da estrutura
ria abraiado o próprio Marx.
produtiva Ventoso asegura que
"mantén taxas de consumo e de
Resulta moi ilustrativa a clasificacalidade de vida moi elevadas"
ción da clase política galega á que
para logo contradicer e ao falar

ªº

so-

dunha caótica situación econó~
m.ica que os galegas non son
quen de cambiar preferindo fuxir. Neste intre pasa a confirmar
a sua teoría de que o rexionalismo de dereitas· e o nacionalismo
son o mesmo afirmando que "uns
e outtos teñen unha linguaxe común, de orixe cristiá-xudea, onde a devoción exixe resposta baeada na fe e non na razón", para
entrar a saco contra do nacionalismo asegurando que "é o último refúxio do covardes".
Da reconversión industrial tamén aporta claves interesantes,
como que a oposición do indi"catos respostaba "non á crítica
da reducción de plantilla , enón, que o q ue e p nen cue tión é a nece idade d traballo
manual como principal su tento
para acadar o progre do povo ". N memo ntid atópane a , egundo el, demagóxica
crmcas ao pr c
d Unión Europ a arredor da qu
Bloqu
" levanta un muro" e crea un
"sindicato de a~ erados". A sua
dialéctica lévao por sendas impensábei e me mo envía e n ello aos nacionali ta para que
solucionen o seu problemas internos. Para ilu trar a leitor,
autor toma como exemplo a precária ituación na que e atopa o
sector pe queiro perguntándo e
"que culpa ten Bruxela do eu
males?".A respo ta flue de inmediato asegurando que "a meirande parte da flota só e decata de
que exi te Bruxelas cando e trata de repartir o 80.000 millón
de fundo IFOP entre o coleitivo
pesqueiro '. Porque, xa e abe,
Galiza é perfeita e empre re pon abiliza do eu male ao
outro . Será porque tá en man
do que viven en terra allea. •
PAULA CASTRO

Teatro

Lisístrata era
outra.guerr?-

rio; os respon ábeis da peza non
negan o contrário. Como sempre
nestes casos hai que fiarse d
material co que se fai a función,
incluidas as distraccións, e do resultado final da representac ión .

Título: Lisístrata ou de cando as mulleres reviraron.
Autor: Eduardo Alorlso e Manuel Guede a
parti~ de textos de Arisrófanes.
Dirección: Eduardo Alorlso.
Reparto: Aíldré Pazos, Xeneral Bandeiras;
Laura Ponte, Lisístrata; Susana Dans, Calónicá; Rosa Alvarez, Filaneta; Luísa Martírlez,
Cl{nareta; Rebeca Montero, Mirrina; Maria
Barcala, Praxágoras; Pa trída Vázquez, Sastrata; Xosefa Barreiro, lampiro; Marcos Viéitez, Cinesias; Xosé M. Olveira "Pico", Blépiro; Xabier Estévez, Aríscides; Lino Braxe,
Peidoro; Salvador do Rio, Sokl.ado e Xaíl Casas, Xeneral Lapo.
Cenografia e vestiário: Paco Conesa.

Revista e farsa

Edu~rdo Alonso e Manuel Gu~
de fixeron para 'o Centro Dramático outro clásico con ·carauta, non <loado de . recoñecer baixb un disfraz barroco. A dous
textos de -Aristófanes (Lisístrata
e o Consello das Mulleres), pegaron un monólogo -de proscénio e
outras regueifas que querían ser
de escámio e maldicer e non pasan da comicidade lardeira, filtrada de eufemismos.
\..

Nas aclaracións do director da
obra e do responsábel do centro, •
este entremés de palco é unha
estratéxia para recoñecer o espectador e comprometelo na
operación estética que praticaron sobre o corpiño entubado de
Aristófanes. O recurso non é de
grande novidade, e niso concordarán Alonso e Guede . Eles
mesmos aplicáronno en Celtas

sen Filtro , Un Soño de Verán , A
Lagarada e no Doente das Andrómenas ou O Enfermo Imaxin4rio.
No Renacemento, o teatro metido dentro do teatro fora, en ben
- de casos, un truco para fuxir do

A Lisístrata do CDG é unha mistura de comédia cómica, revista e
farsa, máis próxima desta última,
coh referéncias á Commedia da
Arte. Os· caracteres femininos están construidos a partir de voces
do coro das duas obras citadas sobre moldes dunha peza. Non se
buscan polo tanto ma.Dces psicolóxicas nen_cromatismos delicados porque cada tipo· é un trazo
de caricatura, no que a fasquia de
primeira vista é máis importante
que o que ten dentro.

peso enorme do poder e da censura pero logo se revelaria inven-ción poética. Benavente e Valle
empregábano coma retórica para
un tempo _de tran~ición coa que
daban crebado a codia dura do
xénero e circulaban polo seu interior con máis liberdade.

Lisístrata filtrada pola conferén-

Que explicación ten hoxe esta
Lisístrata vista desde ollas prestad os? O discurso do xeneral
Bandeiras, que fa¡ de mestre de
autos e explica o sentido e intencións da. función, ten a sobreactuación precisa para permitirnos pensar que se trata dun delí-

cia dun tolo e polas carautas engadidas? Despois dunha formulación da intriga retrasada por estes
sucesivos indicadores de autovía,
a Platéria de controvérsia é que
un fato de mulleres vai folga de
cama para que remate a guerra.
A comédia grasa, reforzada con ·
tanto acento .de ca_ricatura, ér-

En que estado chega a fábula de

a

por
certo
eran de OuTense, no Teatro da Latina de Madrid
e en caravana
(su bvencionada) de verán.

A opción de
abrir o
teatro ao
campo
lingüístico
da sátira
sextial, tan
A opción de interesante,
abrir o teatro
parece
ao
campo
extraviada
linguistica da
sátira sexual,
tan int ere~
sante , parece
extraviada. Só unha vez, no centro' do que o CD apresenta coma
unha guerra p9lo sexo perdido se
ha pronunciar a palabra carballo,
coma eufemismo de caralla. Do
resto escoitanse troita, candieiro,

ferramenta, garabullo, birimbao,
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gaita, melindres e mesmo o rexarn en te hispánico cipote; para a
cona, están Jurado, papuxa epachanguiña entre outras . Non é
que na coloquialidade sexual de ·
- nós non haxa eufemismos. É que
adoitan ser ben máis orixinais e
cargados de intención.

O americano médio nunca respeitou a cultura que se estende alén
da sua frontf1ira do Rio Grande.
Todos os mexicanos son "Joseíto",
baixos de estatura, torpes e leve~
mente sentimentais; os colombianos, narcotraficantes de pml; peruanos e bolivianos, pobres, indocumentados e basicamente índios.
Todos os personaxes da história
sul-americana sofreron as suas
diatribas: Pancho Villa, un reformador social meticuloso e de amplas miras, foi caricaturizado coma
un asasino irracional e antolladizo. Sandino era un bandoleiro sen
escrúpulos. Os líderes da revolución crioula,
uns terrate. nentes borrachuzas e adicSemella'
tos ao prostíunha
bulo.

Alonso e Guede contaron con
actrice de ampla experiéncia,
que cumpren até o extremo de
r riba das limi-

Pér z Varela paree n e ta Usístrata
qu recoñec con truida con materiais tan nobres. Aqui as que
son nobres son as actrices e os
actores, que turran dun carro
mal levado. O critério institucional de liberdade parece máis
ben o da España alegre y faldicorta como dixera o fundador do
partido do que Fraga foi tantos
anos militante afervoado. •
G.LUCA

Iso si, os seus encoberta de
próceres autóctonos eran Madonna.
inmaculados. O guionista
Os que fixe- non
ron a sua Declaración de conseguiu
Independén- deslindar
cia inventa- onde
ron o liberemataba a
ralismo deciactriz
e onde
monónico,
unha ideolo- comezaba a
xia xamais
coñecida en personaxe
Europa. Un
tal Abraham
Lincoln dixo
que todos os homes eran iguais
perante a lei, cousa que implicaba abolir a escravitude, algo que
ao parecer ninguén mantivera
na hi tória universal.
Son a primeira democrácia do
mundo, apesar de que a muller galega accedeu a sufráxio antes que
a americana. Chegaron a alardear
de ser o país pioneiro do "habeas
corpus", J.mha institución amoedada en Roma dous mil anos antes da conquista das Índias.
A quen si toleraban era aos arxentinos; o seu nível de vida e a
fasquía racial, inequívocamente
europea, disuadíaos dun comportamento distinto. Pero esta
situación parece ter desaparecido tras a sua versión cinematográfica de Evita. A peza, cenograficamen te considerada, é
máis que correcta; a música, raramente virtuosa, condúcese
con discreto engado.

"'

M. VEIGA

Título: Evita.
Director: Alan Parker.
. Intérpretes: Madonna, Antonio Banderas.

biografia
No 413 antes da era, o límite do
ridículo imaxinábel para a clase
dirixente era que puidesen sustituilos mulleres. Este é, por fin,
outro malentendido da Usístrata
do CD, que a propaganda quer
locir case coma unha obra de
vindicación feminista. Porque
despois de tanta terápia de grupo, da traballada estratéxia da
abstinéncia, das caídas de sobre
Q palleiro en guerra e ao cabo
dos eufemismos cosméticos e das
licéncias ilimi~adas que Guede e
Alonso toman co cativo do clásico, resulta que as mulleres volven o poder aos homes.

·LARRY FLYNT E
PEPE NAVARRO

A história
do revés

O autor do desastre
Fraga califica á Lisístrata recén
estreada polo _C entro Dramático
como unha expresión cabal da liberdade coa que o poder ático
asumia as críticas. Pero cal era a
intención do autor? Contra que
lanzaba a sátira? Como é sabido,
Aristófanes fo¡ o autor do desastre grego en Sicília, e procurou
burlar con Lisístrata algo coma o
que Val le quixo por na picota
c n Las Galas del Difunto: a dcsfeita dun sistema de poder que
confiou ccgamente nos seus xcn erai , igual que Cánoya , Romero Robledo
ag¡lsta ap tar n por Valeriana Weyler e Polavieja para atinxi.r os mais alto
cúmios da derrota. Aristófanes
regueifaba contra un governo
torpe e infantihzado que levaba
a democracia á porta do desastre.

25-

Madonna.

A película semella unha biografia encoberta de Matlonna. Ao
guionista atravesáronselle os cabos e non conseguiu deslrndar
onde remataba a actriz e onde
comezaba a personaxe. Non seria
que estudadas as formas de ascenso no orbe hollywoodiano
tentou extrapolalas á realidade
arxentina de meados de século?
Por que os seos de cerras actrices
.seguen sen do máis lexíbeis que o
seu talento? Por que as suas pernas de nácar teñen máis poder de
convicción que as suas melodías?
Algun crítico dixo que Madonna
se consagrou como actriz; 'el non
seria porque se autointerpretaba?
Oliver Stone, o responsábel do

screenplay, é un esquerdista de to-

Está en carteleira O escandalo de Llrry Flynt, biografía máis ou m~nos
autorizada do proprietário dunha das máis famosas revistas pomo norteamericanas: Hustler. Nos Estados Unidos o pomo é unha indústria
cos seus nithos de mercado ben delimitados. Playboy mostra corpos
de ~muller espidos, Penthouse iriclue cabelo púbico e Hustler amosa os
?Cenitais. Ao rebufo destas publicacións de luxo, proliferan os títulos .
con imaxes explícitas do acto sexual, en todas as suas variantes, inchüda a zoofília. Cada revista especializase nun público, ao que accede mediante unha liña de distribución específica, desde o popular supermercado, até a marxinal sex-shop. O que plantea o filme que o
checo Milos Forman lle adicou a Larry Flynt é o debate sobre a liberdade de expresión. Flynt, orixinárió dunha família moi pobre, teria
evolucionado desde proxeneta até multimillonário, con jet próprio,
dono de vinteGinco revistas pornográficas, encabezadas no número de
vendas pola mencionada Hustler. A defensa das liberdades en todos
os ámbitos da vida cotidiana, ·de actualidade nos setenta, seria aproveitada por Flynt para dar un paso máis alá de Penthouse e Playboy,
poñendo a proba a própria consisténcta da Primeira Enmenda que·situa a liberdade de expresión como
o cerne do sistema legal norteamericano. A película é 1m retrat,0
das sucesivas batallas entre o editor da .revi sta e a denominada
maiori~ moral conservadora, ·fortalecida máis tarde na era Reagan.
O espectador pode intuir, sen embargo, que o que Larry Flynt procura é un espácio chferenciado no
mercado, como calquer _outro co- .
mefciante, e descúbreo nesa fronteira hipócrita que afasta da imaxe permitida determinados centímetros do corpo.

d9s coñecido. Desde ese postulado histórico alcuma o neboirento
peronismo como fascista, ·. en ten~
Con pouco esforZO' é-posíb.el estadendo ese termo como un capitablecer pontos comúns co debate
lismo disim11lado, onde se fan
que se está a producir xa no Estaconcesións a cerras formulacións
do español a resp~ito do que se
de xustiza social a cámbio dunha
pode emitir en televisión horas
condución férrea da nao do Estade máxima audiéncia: Os dous cado. O curfoso é qué o _establish,
balas de batalla son, coma semment de Hollywood aceita a pro- - pre, o sexo e a violéncia e o soposta mencionada pór coincidir
porte o programa de Pepe Navácos ideais da ultradireita republi,
rró co seu ronsel de competidores.
cana, embarcada historicamente
nunha cruzada antisudaca.
A medida que 6 espectáculo audiovisual adquire unha masa suO entrañábel Antonio Bandeficiente de. audiéncia, pero, sobre ·
ras, xunto a un elenco de magtodo, a medida que as empresas escollen a televisión para promoníficos profisionais, enceta unha
cionar os seus produtos, comezan a dese~nvolverse as carreiras c6dinámica de consecuéncias immerciais e as polémicas que nos Estados Unidos se iniciaran xa hai
previsíbeis.
vintecinco anos. Este debate sobre a liberdade de expresión chega
polo. tanto cun retraso proporcional á distáncia que separa a econoIberoamérica segue baixo a bota
mía norteamericana da española. Hoxe cada ponto na média de au do militares, que toleran un
diéncia de calqueFa das cadeas tradúcese en 2 mil millóns de pesemodelo interino de democrácia
tas de factu~ación publicitária.
participativa. Seria triste que
unha película de tan alto copete
HIPOCRESIA E NEGÓCIO. Ten razón Larry Flynt cando lembra que se
fomecese aos ind~sexábeis dun
Deus criou o corpo tamén criou a vaxina ou cando critica a hipocresía
pretexto para soerguer a vella
dos políticos conservadores para os que non é inmoral a guerr.a que
causa da dignidade sureña frente
causa mortes e mutilacións e si as fotografías que mostran ·corpos esp1á primeira poténcia mundial. Na . . dos. Moi pronto quizá Pepe Navarro argumente que resulta· igual de
Arxentina, os sectores máis au~
hipócrita pedir a proibición dos seus videos violentos, mentres o Estatotitários · xa están invocando o
do español continua a lucrarse toa venda de minas e cárceres ao terfamoso poema -de Rubén Darío
ceiro mundo. Pero esa verdade de Flynt e Navarro serve só para descusobre "as ínclitas razas ubérri.brir a hipocresía dos políticos conservadores, pero non proba a bondamas". Porque se a ultradireita
de dos seus próprios negócios. Un e outro defenden a liberdade de exnorte-americana pode valerse de. · presión con escopeta de pau. Cando aluden en abstracto á toleráncia
profisionais de esquerdas, por
usah como referente o corpo humano, cando baixan á realidad~ das
que os torturadores sul-america'imaxes, mostran só mulleres, en actitudes canonizadas por un determinos non van utilizar os poemánado ponto de vista masculino. Ttas ·da lexitimidade do corpo espido
rios dos se~s torturados?•
permanece incólume o comércio do· corp6. V elaí enrón que non sexa
da liberdade de expresión do que hab~ria que discutir, senón da liberANTONIO ARXIBAI
dade para enrique_cerse sen límites.•

a

- J

'Un e outro
defenden a liberdade
.de expresión con
escopeta de·pau"

'•
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F{indador de La F~ra dels Baus e criador da montaxe

I~

Epizoo

MarceLli Antúnez
'O reto está en usar as novas tecnoloxias para mensaxes intelixíbeis'
9* A. ESTÉVEZ

Marcel.Li Antúnez leva máis de dous anos viaxando por Europa coa
sua montaxe Epizoo, que truxo a Galiza a pasada semana. Membro
fundador de La Fura dels Baus, pertenceu á compañia durante dez
anos e abandonouna hai sete "polo esgotamento dos camiños que se
seguian". O traballo de Epizoo resposta a unha década na que, segupdo Antúnez, a chegada das novas tecnoloxias supera ás persoas e as
desposue das suas funcións tradicionais. Nesta montaxe, o actor ofe-~
rece o seu corpo ao público, que o manipula a través dunha máquina.
Que é o que · quere contar en

Epizoo?

d~ que vostede tamén pre_scfü,
de i;ia montaxe.

Creo que iso non é exactamente
A idea motriz do espectáculo foi
malo. A linguaxe falada ou_escriconstruir unha máquina que prota é un dos méios máis importanporcionara unha relación de tipo
tes de transmisión da memória
eróxeno entre o meu corpo e un
desde hai séculas pero· no~ vexo
espectador anónimo. Xurdi? coque sexa o único, hai outras for~
mo unha resposta ao pesimismo
xerado pola Sida, que aparece , mas de expresión e pensamento,
pod~xemplo a linguaxe visual ou
xusto despoís de que durante uns
corporal, o teatro na medida en
anos o sexo fose un.símbolo de lique non é só texto ou a música.
beración e a enfermidade converSe afondamos na escrita non deiteu esa liberación nun infemo.
xa d ~se r unha representación
Tratabase de oferecer algunhas
debuxada. O problema reside en
partes do meu corpo. A medida
que medida somos capaces de .
que a peza se foi desenvolvendo
foi ~obrando novas leituras. Hai · conshuir linguaxes intelixíbeis;
que non sexan só itnaxes senón
que ter en canta que o que acontransmisión de mensaxes e para
tece en Epizoo é temporal e ten
unha linguaxe polisémica xa que . miné o grande reto da tecnoloxia: imaxinar formas e gramátise mesturan música, imaxe, a luz,
cas. Está todo por facer. En Epia acción da máquina sobre·o meu
zoo xa hai un grau de entendí-.
corpo e a miña própria acción.
mento pero ainda é pri.mário.
Cria unha certa cmuplexid(!.de.
Voltando ao centro da cuestión,
Unha das mensaxes engadidas é a
_non creo que a palabra se perda
da dor; represento a idea do sufriainda que só sexa porque, como
mento cando o público tira da
organismos biomoleculares, a pamiña pela través da máqt:1-ina e a
labra supón rn,enos esforzo que
sensación non é moi agradábel.
outras fonnas. E cuestión de en:riPenso que o éxito de Epizoo está
en que ten unha idea centraf: que . quecela con outras linguaxes.
as próteses mecánicas se convirÉ· fácil invitar ao público a par,
ten no noso infemo. No Estado
ticipar nunha montaxe como
español pasamos du~ha ·socieclade
Epizoo?
·
pre-industrial a unha post-indusentrada de novo nos méios destrial na que a tecrlOloxia nos inpois de cinco anos fóra. A peza
vade dun xeito cotián e nos en- · Hai xente que non quere xogar
de entrada pola dimensión ética
absórbeme mofro sobre todo no
fre~tamos a ela sen reflexionar de
de tomar unha responsabilidareferido á exibición do carpo.
abondo. O 90% do noso entorno
de.O que oferece este espectácüde relación son. méios tecnolóxilo, que xa estaba experimentado
Ollando e.ara atrás como expli,
cos, a televisión e a rádio; o autoen videoxogos e CD-Rom pero é
móbil con'verteuse nunha prótese
ca a agresividade das mon.taxes
de La Fura co público?
da nosa maneira de andar e os or- · anovador na arte, é a posibilidade
de xogar co corpo humano abríndenadores, sistemas de control e
dose a un discurso secuencial que
Para o espectador é un cámbio
caixeiros automáticos cobran a
non ten princípio e fin, como
de convención e entón, xenéracada m:Íis importáncia. Son pasos
convenciona1mente, senon. que .,, . se un cámbio de relación. A min
que se dan dun dia a outro e que
que non van desposuindo de ou- · sempre queda aberta, con novas
paréceme interesa_nte na medida.
pbsibilidades. Valoro positiva- - en que o públic9 vese ~brigada a
tras funcións.
mente a reacción ante Epizoo,
reaccionar e a criar outro tipq
que, para min, significa a volta, á
Por exemplo a linguaxe verbal,
de relación co obxecto artí~tico,

A. IGLESIAS

· de tipo intelectual, de reflexión
sobre a linguaxe con reaccións
de defensa, de temor. É un código que tivo sentido durante un
-tempo. Nós non inventamos
causas como rachar coches;
reinterpretamos elementos do
folclore tradicional e fórmulámolos nun contexto novo. Pasalos da rua a sitios pechados e sacalos do folclore metelos en argumentos novos. O nihilismo tiña sentido no momento do punk
e dós posc-punk, que tamén ti vo
reflexos na música industrial e
na p·intura neo-expresionista.

Hoxe é un moment moi di tinto. A crise do 70 arrastraba detrás unha crise indu tria! m i
forte: reconversión , aproximacións á tecnoloxia, a figura d
obreir , exce de pr ducci n.
O que faciamos e taba moi relacionad co m ment s cial.
Nos 80 veu a chamada ci dade de benestar e ag ra, n te ria, a disolución das fronteira ,
desde o ponto de vista ec nómico. Ese é o meu m rcad , carg
a furgoneta e ninguén me pide
papeis; dame igual vir á Galiza
que a T oulouse ou Burdeo . +

A reflexión sobre o traballo centrará os debates da Semana de Filosofia
Celebr.arase en Pontevedra do 31 de Marzo ao 4 de Abril
"Filosofia e T raballo" será o tema que cenúe os debates da
XIV Semana Galega de Filosofia
que se vai celebrar en Pontevedra dos días 31 de Marzo ao 4 _de
Abril organizada pola Aula Castelao. Consolidada xa como un
dos máís importantes foros de
debate realizados en Galiza con
repercusións internacionaís,
nesta ocasión a meio dun apretado programa no que se espera
que participen máis de 800 congresistas e vinte ponentes, ten-

,.

· touse artel-lar unhha nova estrutura que dé conta entre outros de temas corno-.a "incidénc ia das novas tecnoloxias no
ámbito do traballo, a cuestión
do salário universal ou a posibilidade de repartir o tempo de
1
trab'a llo para que teña todo o
mundo e o paro crecente partindo de que es tes son proble- ·
mas que se tratan no chamado
primeiro mundo, xa que no terceiro o fundamental é sair da miséria" sinala Domingos Garcia,

coordenador da Aula Ca.stelao.
A investigadora Lin Chung fa.
landa da situación de traballo
das mulleres chinesas, Charles
Rodiri analisando a exclusión
social , Alain Caillé que proporá
as suas teses para favorecer a esquerda post-laboristá, Robert
Cohen revisando conceptos co;m o alienación e traballo e
Adam Schaff deseñandci o futuro do traballo e do socialismo
serán alguns dos filósofos partí-

cipantes nos debates de mañá e
-tarde nunha Semana que muda
a sua estrutura para potenciar a
análise profunda e o confronto
de opinións tanto co público como cos ponentes.
A reflexión sobre Galiza perco. rrerá todos os sectores impliéa-dos, desde o agrário por parte de
Pedro Mansilla que apreséntará '
alternativas productivas para o
agro até a pesca con López Vei.:ga, indústria con Camilo No-

gueira ou o sector servícios con
Xavie.r Vence ·analisando a renovación tecnolóxica e científica ·entendida como un ha grande
transición no noso tempo. A
problemática galega volve a ter
un espácio de especial releváncia nun 'congreso que desde sempre quer servir de foro para o debate dos principais problemas
-que afectan ao país e que acadou
nas trece edicións }:elebradas
grande prestíxio tando dentro
de Galiza como fóra. •

A

G·uieirQ

A.NOSA TERRA

CULTIJRAL

.

27

6 DE MARZO DE 1997 • N2 768

Confesións dun falanxista (1)
.

(

Un paseador revela en várias dartas os crirhe_s cometidos.en Tui en 1936
O coñecido falanxista tudense Servando Lago Montes, Caganacaixa,
revelou as circunstáncias e acusou con nomes e apelidos aos responsábeis do terror en Tui e na sua bisbarra en 1936 nun e~tracto do
seu DúÍrio que enviou a unha persoa que prefire o anonimato.

As

cartas qué hoxe p~blicamos só eran coñecidás ·a través do xomal P<?rtugués Diário de Notícias e nelas o autor; poucos meses antes de morrer Fran~q, autorretrátase como liberal acaso prevendo unha situadón na que tivese que responder polo . acontecido naqueles anos.
Equipa de testigos que tiña o funesto Pabls antes os xulgados:

Carta 1
Tui, 31 de Xaneiro de 1975

l., Xesus López Leal.
2.- Victoriana Potti.
3.' Xosé Álvarez, de alcume Pinchitas.
4 _, Leandro García.
5.' Xaquin García.
6.' Bernardo Martínez, de alcume Papaluces.

Estimado ( ... ):
Lin a interviú que che fixeron con moti,
vo do prémio gañ~do.
Decateime de quen eran os indivíduos a
quen te referias; morto un no agocho e
outro condeado a marte, conmutada des,
p is a pena, e que hoxe ainda vive. Estes
son, Guillerme Vicente de Santiago e
Xoán Noy~ Gil.

Nota: Como asesor ou conselleiro dos ''.xulgados militares", encausouse e condenou a
quen el quixo, .e tamén se salvou quen el
quixo, para o cal dispuña ·do correspon,
dente cadro de testigos, a fin de prestar de, .
cláración segundo el_aconseUase. +

Dado que algun dia pensas publicar algun
libro, egundo te manifestado, adxúnto,
che certo dados referentes ao moi funes,
to Pablo [Bugarin]; dados fidedignos tira,
dos do meu Diário, comezado a escreber a
partir do 18 de Xullo de 1936, e que ain,
da continuo facéndoo actualmente.
Coñezo perfeitamente como se levou a ca,
bo o asasinato de Manuel Noya Gil, lugar,
e quen o asasinaron, asi corno os martírios
a que o someteron na casa forestal de Bur,
gueira,Oia, denantes de ser asasinado á
beira do mar, a 300 metros do mosteiro.

Os asasinos foron: Alberte Varela Spuch,
de alcume Pipo, Manuel Pastor Femández e

Carta 4
· Tui, 5 de febreiro do 1975

atrás, e unha vez rnorto, o Xosé Alonso El
Tuerto e Modesto Capón Rosés-, orinárn,
no e mancharon as mans no seu sangue, o
cal pregoaron corno un orgullo.+

Queda teu affin . . .q.e.e.t .m.
ervando Lago Montes

Carta 2
Tui,

de Febr ir de 1975

E imad ( ... ): Adxúntoche dad fide,
dign , tir d d meu Oiário, a re peito
do asesinato de Enriqu Jaso, fillo.

Teu affino. s.s.q.e.e.t.m.
·Servando Lago Montes.
dadeiros e noxentos. +

Carta 3
Tui, ( .. ) Febreiro de 197 5

T eu s.s.q.e.e.t.m.
Servando Lago ~antes

Estimado ( ... ): Tirado do rrieu Diário, adxúntoche dados totalmente fidedignos pa,
ra o que no teu dia che poda ser preciso.

Pablo B_ggarin Domínguez, membro da
Xunta de represión á "masonería"·

lndalécio Pérez Rodríguez, este garda civil.
O mao tratos foron ordenados polo funesto alférez Méndez Núñez e un dos que
mái o maltratou foi Antonio Puig Gaite,
hoxe con elleiro nacional.•

Estimado ( ... ):Tirado do meu Diário, adxúntoche dados totalmente fidedignos,
por se ti os consideras precisos para o que
no seu dia pensas escreber. •

Rosendo Bugarin, irmán de Pablo, segunda pola direita, nun desfile falanxista na Corredaira de tui
nos anos 40

A miña incorporación desde o primeiro momento á "funesta situación", a míña
incorporación ao exército nos campos de
batalla; a miña pertenza ao Carpo de Priión , desde o meu de tino en Camposan,
co , dou meses; en Oviedo, catro anos;
na Coruña, tres, e en Vigo, un, danme di,
reito a er pleno coñecedor de feitos ver,

1º)Durante o "Movimento" desempeñou
tal cometido en Tui.
.
2º) Os fichadDs como qiasóns e~n ínti,
mos amigos del. ,

3 º) Estes eran: Alberte Valencia Bena,
vides, Xesus Baena e outro máis, esté
outro tamén era "notário".

VERDADE HISTÓRICA
X.C.

E ta miña negativa tróuxome afinal moi
humillante per ecución , máxime cando
xa non me dou por vencido; iso xamais. E
falo claramente e publicamente cando o estimo necesário. Para actuar contra a miña
persoa, terian que modificar o vixente "Có,
digo Penal". A razón asísteme sempre. +
Queda teu s.s.q.e.e.t.m.
Servando Lago Montes
Asasinato de Enrique Jaso, fillo.
1º) Foi efectuado no mes de Agosto de
1936, no alto de Sobrada-Tomiño:
2º) Os seus asasinos foron: Ismael Varela,
de alcume Fuciño; Xosé Alonso, de alcu,
me El Tuerto, Modesto Capón Rosés, To,
más Vázquez e Nere'o L9pez Rojo; estes
dous últimos gardas civís ..
3º) Asasinárono maniatado coas mans

O Baixo Miño, e en concreto Tui, sofreu unha dura represión dos golpistas de 1936. A
re i téncia cívica en defensa da democrácia e da República prólohgárase até o o 27 de
Xullo e desde ese dia levantouse unha onda'de terror e crimes que marcaron a histórta
política da bisbarra e de Galiza.
As cartas que se recollen nesta páxina remiten a sucesos que, retatados fragmenta,
riamente aquí e acolá, son xa parte da. história do país. Xoán Noia, no seu libro Fuxidos
(recentemente reeditado or Xerais) ou Antón Alonso Ríos en O siñor Afránio (Edicións
A Nasa T erra), xa deran testemuñas abando daquel tempo. T amén o fixera o xomalista ·
Cuco Cereceda nun artigo ?e 1977 na revista Historial 6, o que lle cusrara unha querela
º
_
posteriormente sobreseída.
Os nomes que se citan removen a memória e moitos non saberán que, Guillerme.Vicente de
Santiago e Xoán Noia eran naque! ano fatídico Alcaldes de T úi e A Garda respectivamen,
te. Tamén que Pablo Bugarin, secretário do Xulgado de Tui, foi un dos cab€zaleiros daquela
persecución cdhtra os demócratas (sindicalistas, políticos e cidadáns de a pé). Neses no,
mes,, destacan polo seu protagonismo político. posterior persoas como Antonio Puig Gaite,
que ademais de membro do Consello Nacionill (un ~fos órganos lexislativos principa~s da
Ditadura) tivo os cargos de vicepresidente da Depuración de .Pontevedra e Xefe Provincial
do Movimento praticamente desde 1939. ·
Por outra parte en Camposancos,- no que era colé-xio dos Xesuitas, houbo un campo de
concentración a onde foron traídos, para ser executados, os soldados republicanos derrotados en Astur.ias. Esa xeografia dos campos de extermínio e traballo na Galiza conti,
nuase en lugares como Vilarbacu, San Simón, Celanova ou Silleda e un longo etcétera
que a inda pede o seu lugar na história por escreber. +

"Asesinato de Manuel Multa Femández,
no Ferrol"
1º) Este indivíduo, -era neto do encarregado
dos barrendeiros, coñecido polo Xan Gran.
. 2º) O mencionado Manuel Multa Fernández, fo¡ un dos fundadores en Tui de
"falanxe"; máis tarde separouse e mili~
tou na CNT.
3º) Foi noivo de María Estévez, a que hoxe é esposa do moi funesto Femando
Cendón_Durán, Secretário do Primeiro
"Politburó Local" ou "Ges tapo", corno
eles mesmos se teñen ºcalificado.
4º) Nos prim·efros di as de 'Agosto do
1936, fo¡ levado ao Ferrol, conducido por
Enrique Llóret Troncoso e Alvaro Jurado
Romero, con arde escrita, e entregado ali
a "Falanxe", de que, aos poúcos dias eliminárono, manifestando· a Tui, seguidamente, de que tiña desaparecido. A "Faianxe" tiña pleno control del.
5º) El no Ferro!, xuntamente cun cabo da
Mariña, que pertencia á dotación de Tui
e que tiña sido expulsado, traballaban na
desca_rga de carbón e ··hospedábanse na:
mesma pensión. Pero unha madrugada foron a por eles e "asasináronos".
6º) Máis que o ter sido fundador de falanxe e logo da CNT foi como vinganza do
moi funesto Femando Cendón Durán, oque tiña sido noivo da qu~, xa antes · do
chamado "Movimento" era a sua dona,
tres anos maior ca el.
7º) O mentado cabo de Marifta era un
que se apelidaba Borrachera.
Nota: Hei continuar enviándoche dados
m,oi fidedignos. Xa che ·manifestei que o
meu Diário cornecei a escrebelo a partir
do 18 de Xullo do 1936, e continua na
actualidadé. Está. escrito con tot;'.!l .impar,
cialidade. A miña condición liberal non
me permite outra causa. •
Os orixinais das cartas están escritos en castelán.
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MANUEL RIV AS .

O teléfono gratis .
unha loc~lidade de Suecia
vén ~e _experimentarse, ~in .
as crorncas que con moito
, éxito, o Gratisphone. Varias com,
pañías de Estados Unidos prepa,
ran xa o seu lanzamento en gran,
de escala. ¿En ·que consiste o in,
vento? Os abonados teñen serví,
cío telefónico gratuito a cambio
de aceptar unha condición. A de
que mentras falan, cada certo
tempo, vinte segundos no expe,
rimento sueco, a conversa pode
ser interrumpida por unha men,
saxe publicitaria. Por exémp lo,
se un fala un minuto coa súa nai
para preguntar que tal vai o reu,
ma da tfa Ramona te,rá a oportu,
nidade de escoitar, polo medio,
tres anuncios da aspirina Bayer
ou algo así.

N

¡Que barbaridade! ¿Onde irnos
chegar? Supoño que algo pareci,
do dirían os suecos do experime,
no pero logo, cando viron que
había anuncios ata na sopa e ·que
as tarifas telefónicas non son en
absoluto inocentes, debero:q. re,
capacitar e apuntáronse en masa
á nova modalidade. Situémonos
no mesmo dilema. ¿Acepta vos,
tecle chamar gratis a cambio de
que permita que o Corte Inglés
lle diga que xa é primavera?

A

publicidade forma parte xa
da nosa paisaxe. Da visual,
da audio e mesmo desa leira
da paisaxe nterior que chama,
mos subconsciente. Vaiamos on,
de vaiamos hai un anuncio, un
ad, un spot. Ata·o romántico mar
da miña Costa da Mone vomita
anuncios nas abraiantes panta,
llas das praias de Soesto, Traba,
Trece ou Nemiña. Chegan plás,

A primeira reacción normal, pa,
réceme a min, é exclamar á ma,
neira do máis vello da aldea:

ticos roídos e botes enferruxados
pola paciente ~ ~noa , sálgada cori.
lendas que ver{den algo. Está tan
presente a puhlicidade que ac;?bamos por non vela,· por non ·
sentila, a iguár que ignorarnos"a
mosca que se pousa no xomal.'
Por iso as técnicas de suxestión
se fan a cada vez máis escandalo-sas ou mais sutiles, unha mestura
de eróticas tetas, pelisco nas ore,
tlas e patada nos huevos.

E

sta modalidade de teléfono
gratis ten o futuro garanti,
do . Que unha conversa,
mesmo íntima, sexa interrumpí,
da por un anuncio non abraiará
a ninguén. Pola contra, farase
máis auténtica, máis natural.
Incluso impulsará a dicir cousas
que un sempre calou porque os
anuncios son algo así como· se,
bes ou valados ou biombos para
as cousas que saen dos adentros.

A

maiorfa das conversas
transcorren entre tópicos.
Ademáis o teléfono ten a
rareza xenética de mover ao
disque disque, como se fora un
supletorio conectado ás tripas
dos programas televisivos da
medianoite. O teléfono gratui,
to con publicidade fará o mun,
do moito máis coherente e
quizais máis imaxinativo. Ha,
berá momentos duros e sarcás,
ticos, claro está, como cando
no medio dunha dunha noticia
triste apareza un anuncio de
"fa chispa de la vida" ou "Cu,
rro se na ido al Caribe". Pero
entón decatarémonos da im,
portancia das nosas palabras e
dos nosos sentimento . De que
hai causas que nin e compran
nin se venden. E a realidade
estoupará como un vangardista
inserto publicitario no medio
dos anuncios.•

Iolanda Castaño
'Os leitores deben
aproveitarse da pluralidade
da literatura galega'
Que está a ler?
E tou lendo Poemas da cidade
oculta, de Esteva Cr u (Xerai ) e
tamén e tou cun compénd io de
poeta da C ta da M rte, qu
titula De Mar e vento (E piral
Maior). Por outra parte, e toume
achegando ao poeta latinoame,
ricano actuai .
Que recomenda ler?

FRANCISCO A. VIDAL

As voces mutiladas
Ha i agora mÜ anos
que, neste castelo, re,
soou unha voz que se
fixo oír por encima do
asoballamento.

lar ou pecharlle os oí,
dos a quen escoitaba,
pero nunca apagar a
súa voz.
¿Acordádesvos das te,
soiradas do cine, que
neste mes cumpren
corenta e cinco anos,
nacidas da lei pola
que se creaba a "Junta
Superior de Clasifica,
ción de Películas Ci,
nematográficas", que
tamén amputaba ver,
dades e sentimento ?

Aconteceu cando Al,
manzor andaba pola
n osa terra facéndose
preceder dun tufo a
morte e deixando de,
trás de si unha semen,
te de cadáveres tortu,
rados, aldraxados e
violados, que provoca,
ba o temor dos humil,
des paisanos que fuxí,
an abandonando todo,
para non enfi;ontar os
seus trebellos de la,
branza aos cohelos do
opresor.

A

pesares.de encon,
trar o camiños
sen .atrancos, o invasor
mandara unha c~adrilla ata o
castelo de Sobroso, para ver
que clase de fortaleza era, can,
tos homes a defendían e que ti,
po de armas usaban. Pero para
sorpresa· do capitán daquel gru,
po de recoñecemento, a cidade,
la, igual que os camiños e as al,
deas, ficaba bale ira . . Ninguén
vixiaba desde as torres e mesmo
as portas que lle daban acceso
estaban franqueadas de par en
par, corno·se en vez de agardar a
un inimigo estivesen esperando
por quer\"lles trouxese galanos e
ledicias .
· Non era· tal. Os labregos, con
acertado tino, convenceran ao
sef).or de Sobroso para que dei,
xase entrar ao invasor a comer
da súa despensa, que lle permi,
tise durmir no eu leito e beber
do seu viño ata fartar, que logo
marcharían e a terra, que é a
que dá vida e pan a quen a tra,
baila, non ían levala; e rnellor

era que lle baleirasen a adega
que que violasen as mulleres,
que matasen os anciáns e escra,
. vizasen os mozos.
E efectivamente, os soldados de
A lmanzor percorreron cada un,
ha das estancias do caste1o sen
encontrar a ninguén, e conven,
ciclos de que os seus moradores
fuxiran, instaláronse agardando
ao groso do exército mentres
celebraban aquel <loado triunfo
cunha enchente.

C

ando estaban no mellor
da comellona, os acordes
dunha zanfona resoaron
. por encima do balbordo da fes,
ta, e estrañados de que alguén
ousase importunalos naquel in,
tre, sub iron á torre para ver
.quen era o atrevido que tal fa,
da; e alí, sen inmutarse pola
presencia do inimigo, un vello
xograr loaba a marabillas da
súa terra e recriminaba a malda,
de do tirano.
:

A tal insolencia tomou o capi,
tán aquel atreveme.nto que
mandou cortarlle as mans. Pero
como o bo do xograr aínda toco
seguía cantando, mandou que,
desde a máis alta das almeas, o ·
guindasen ao paúo de armas; e
seguiron coa SÚ? festa c9mo se
non pasase nada, agardando a
chegada do caudillo.

f

eliz da cómoda conquista,
Almanzor mandou conti,
nuar a festa; pero entón, es,
ta vez desde o patio de armas, a
música da zanfona invadiu de
novo as estancias de Sobraso.
Acudiron todós a ver quen ou,
saba volver a importunalo~, e fi,
caron espantados cando, enriba
do corpo escachizado do xograr,
as mans cernadas tocaban a
mesma cantfga do día anterior.
Non sexades ºincrédulos, porque, como nesta 1enda, aínda
non houbo ninguén que silenciase o cantor; puido facelo ca,

Historias como a des,
te castelo pa aron an,
tes e despois de Al,
manzor e, desgracia,
damente, aínda h xe
existen listas negras e
teléfonos que comu,
nican o cesamento
fulminante de alguén por dicir
algo prohibido por quen manda,
que veta a presencia de determi,
nadas persoas porque son con,
trarios ao interese do partido go,
bemante, como se aínda seguise
en vigor aquela "Leí de Prensa e
Imprenta" do ano sesenta e seis.

.
P

or aquilo de que a histo,
ria se repite, venme agora
á mente a aventura de
Víctor Jara, aquel xograr chileno do que as lendas contan que,
cando estalou o golpe militar do
setenta e tres, os soldados do
dictador, que o vrron cantando
e tocando a súa guitarra, tamén
quixeroh silencialo, igual que
mil anos atrás en Sabroso, cernándolle as mans, pero Víctor,
con elas amputadas,. non calou,
seguiu falando de Amanda, das
rúas malladas, da v~ lta ao tra,
ballo ... ata que os militares lle
pegaron un tiro. Pero nin con
esas o fixeron calar; as súas can,
cións seguiron soando. • .

O recomendábel é que e lea o
mái que se poida, canto mái xe,
neros e idioma diferente mellor
ainda que non se debe perder nun,
ca a perspectiva do que e está a
facer no próprio paí . Hai que e ,
tar ao dia do que se está a e creber
perto, especialmente da nova poe,
sia. Estamos nun momento de
moita pluralidad.e na escrita galega
e que mellor que o lector para
aproveitar e dela.

J.
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Xunto a outras poetas recitades
en actos sociais, aqui e alá. Que é
o importante destes acto ?
O certo é que de p i dun an
nos que hahia moití im recitai
poéticos, foron á baixa e agora
experimentan un rexurdir e n
acto moi frecuente . Hai que
decir que e d be especialm ntc
á xente mái n va . Para min, é
un xeito d d m cratizar a poe,
ia, de ach gala ao público e d
dinamizar a cultura. Para o públi,
co tamén é intere ante
ntac,
to directo c s cr iador s, n mea,
dam nte cando rec ben nov
obra .

CH
et
Cf

Como valora os ciclos de poe ia
na Universidade da Coruña?
Eramos un grupo moi inte resado
·na nova poesia e decidimos que
para os estudantes de língua ou de
literatura podia ser enriqu ecedor
ter recitais en vivo e coñecer de
perto a poesia. Asi que decidimos,
cunha panorámica aberta, na que
confluira toda a plUralidade de vo,
ces, organizar un ciclo de recitais
dirixid,os especialmente a universi,
tários pero aos que remata ache,
gánclbse moito público fóra deste
ámbeto. É unha manefra de i~ facendo novos leitores. É interesan,
te o diálogo aberto que se dá ao re,
rnate dos recitais cos poetas. O pú,
blico máis especializado pergunta
polos aspectos literários e hai ou,
tras persoas, que se interesan máis
p lo contexto social que rodea ás
diferentes obras. t
Poeta. A Coruna (1977).
Obras: Elevar as pálpebra ·.
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O Trinque
Fiallo de Almeida
O médico alentexano José Valentim Fialho de Almeida viaxou en 1905 por
toda Galiza. Os Cadernos
de Viagem (Laiovento_, co-
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lección Vento do Sul)
do seu periplo conteñen
notas costumeistas e
observacións da arte e da
paisaxe. •
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O Barco
•TEATRO
BAlLANDO EN VERÁN
O Xov es 13 ás 20,30 na
Casa da Cultura. Sobre un
texto de Brian Friel, dirixida por Arturo López e interpretada polo elenco de

Espello Cóncavo

de Marzo, Dia da Muller
Traballadora, cun ciclo de

Clerks, Kevin Smith, humor acedo, o Xoves 13 ás

conferéncias de escritoras
ga legas. Para iste Xoves 6
cantan con Pilar Palharés.
O Xoves 13 fa lará Marta
Dacosta e o dia 20, Ana
Romani. A Agrupación Alexandre Boveda convida ás
persoas interesadas, todos os
Xoves ás 20 do serán no seu
local: Linares Rivas, 49-1 2 .

20,30 e ás 23 h. no Teatro
Principal. O pase é respónsab i l idade d o Cine clube

Padre Feijoo.
Ü HOME DO SUL

(The Southener. USA
1945. B/n 92 min) Un filme de Jean Renoir e William Faulkner, no Cine
clube Padre Feijoo o Xoves
6 de Marzo ás 20,30 e ás 23
h . (Casa da Xuventude).

•MÚSICA

Bue u
•MÚSICA
Ü

PORRETAS

O Colectivo Rebolo arte lla
outro concerto rock no bar
Aturnxo, o Domingo 16 .

Burela
• CONFERÉNCIA
A cantora
portuguesa
Dulce Pontes
estará o
Xoves 13 en
SANTIAGO e
o Venres 14
na CORUÑA.

MULLERES: EVlDÉNClA
EA PIRAClÓN
Püar Garcia Negro fala sobre a mulleres, o Xove 6
ás 21 h. na Zaranda.
•TEATRO
PILAR PERElRA
O Xoves 13 ás 20,30 e 22,30
na Zaranda, coa peza Ofélia
sen a "vimule" do pudor, que
dirixen Quico Cadaval e
Femando Dacosta. Enttadas
a 550 pta, 500 antecipada.

Cangas

CAPERCAlLLIE
Música celta coa banda escocesa o dia 9 ás 21 da noite no Pazo de Congresos. O
Donald Shaw, Karen Matheson, Marc Duff e Charles
McKerron, apresentan o
disco To the moon (1995).

• EXPOSICIÓNS
CONSTRUIR A PAZ
Até o 14 de Marzo no Museu Municípal pódese visitar a mostra Construir a
paz, con obra á venda de
43 artistas, maiormente galegos. Os beneficios da. exposición diríxense a proxectos educativos na América Latina, Bósnia e Galiza. Entre outros expoñen
lgnácio Basallo, Xaquin
Marin, Berta Cáccamo,
Ánxel Huete, Xurxo Lobat9, X.L. Suárez Canal,
Miguelanxo Prado e Leiro.

DULCE PONTES
O Venres 14 no Pazo de
Congresos. Fado e outras
músicas cunha fermosísima
voz internacional.
SINFÓNICA DE GALIZA
O Xoves 6 ás 20,30 h. no
Pazo de Congresos baixo a
dirección de James Ross
con obra de Dvorak, Respighi e Stravinski.
•TEATRO

cisco Goya sobre a Guerra
da Reconquista.

EsCOLA DE BUFÓNS

Lugo

Unha nova montaxe de

• EXPOSICIÓNS

Ollomoltranvia. No Rosalia
Casrro do 6 ao 8 de Marzo.

YOLANDA FERRER

Ferrol

Fotografia na sala de Caixa
Galicia. Desde o Venres 7
até o 26 de Marzo.

• EXPOSICIÓNS
• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

PILAR BARRElRO

DESASTRES DA GUERRA
Colga e seu cadro no Canis Lupus, até o 15 de Marzo.
En
CHANTADA
esta fin de
semana
celebran a
Festa do
Viño,
ademáis
segue a
poderse
ollar a
exposición
Galicia en

AFECCIÓN
A Casa da Cultura expón a
série de gravados de Fran-

O Xoves 13 ás 20,30 no Au-

Chantada
• EXPOSICIÓNS
ALI IA EN FOCO
A a ·a da Cultura.expón
a obra apr
ntada
ccrtame de ~ cox rnali mo
alicía en foco do lub d
Pren a de Ferro!. Póde e
vi itar até 7 de Marzo.

• EXPOSICIÓNS
V OLA LA FEMME
Como todos os anos o Ateneu Santa Cecáia artella un, ha rnostra polo Día da Muller Traballadora. Destaveilta
trátase da arquitectura a
través dos planos e maquetas de Pastora Arauja, Ana
Candán, Gen'a Díaz, Elia
Estraviz, Eva Nieto, Patricia T abarés e Pilar Vences.
De Luns a Ventes de 11 a
13 e de 16 a 21 h, os Domingos e feriados de 12 a 14
h. Pecha o Domingo 16.

MALLRATS

(MaUrats. USA 1996. Cor
95 min) Do director de

Carteleira
fEJr,

A Coruña

O ESCANDALO DE LARRY
FLYNT. A história dun editor de
pornografia en loita coa maioria conservadora. Filme polémico e ben realizado
por Milos Forman.

• CONFERÉNCIAS

~ TODOS DIN I LOVE YOU.
Musical de Woody Allen, coa boa
factura de todos os seus últimos filmes,
ainda que o guión abunde máis na super- ·
ficialidade.

C.X.LÓPEZ-PAZOS

~O CLUBE DAS PRIMEIRAS

ESPOSAS. Tres mulleres na cincuentena, abandonadas polos seus homes, deciden vengarse. Só a boa factura ·
industrial salva, a médias, un guión demasiado feble.
WONDERS. A~os sesenta. Dirixe T om Hanks. Catro .rapaces conseguen fónnar un grupo musical e ter un éxito .breve (igual que o da ·
própria película).

IJJlf'. THE

~MICHAEL COLLINS.

A histó- .
ria do fundador do IRA que logrou, nos anos vinte, \1 declaración de Irlanda como Estado libre. Biografiavertixin.osa, violenta e polémica.

A Agrupáción Cuitural Alexandre Bóveda celebra o 8

Até o 26 de Marzo a ·galeria de Marisa Marimón, expón -pinturas de Monserrat
' Gómez-Osuna.
CONTEMPORÁNEOS
Escolma dun cento de fotografias de Pastor Outeiral
de Ourense desde 199 2.
No Museu Municipal.
•MÚSICA
COLLEGIUM
MusrcuM MAIZ
!Jespois do festival de co·ra is do dia 9 no Teatro
Principal, a mesma sala
acolle o dia 11, A Criación
de Haydn intepretada pola
or.questra a lemana Colle-

gium Musicum Maíz.
•TEATRO

•CINEMA

FEIRA DO VIÑO

XOVES LITERÁRIOS
CON ESCRITORAS

MONSERRAT
ÜÓMEZ-ÜSUNA

: SEMPRE Usu

• FEIRA

Pilar
Pallarés
participa o
Xoves 6 de
Marzo nos
X oves
Literários da
CORUÑA.

Marin

Ourense

Foco.

A V feira do viño de Chantada cclébrase os vindeiro
8 e 9 de Marzo, coa participación d coll iteiros particulares e adegas comerciais.

ditório Gustavo Freire. Coa
~ompañiá Sa~abela Teatro e
dirixida por Anxeles Cuña.

~O AMOR PREXUDICA SE-

RIAMENTE A SAUDE. Oirixi- .
da por Gómez Pereira. Comédia española divertida e ~en construida.

A obra de Alfred Jarrynunha t'nontaxe de Produccións Teatrais do Sur, do 6
ao .8 de Marzo no Teatro
Principal.

Pontevedra
•CINEMA

Biblioteca Pública Provincial, que ainda vai recoller
a opinión de máis entendidos até o 13 de Marzo. O
Xoves 6 tratán a história
máis recente do galego Manuel Portas (O século XX,
até 1975) e Daniel García
· Ramos (Os últimos 20

anos: marco legal do galega). E para o Martes 11, propoñen unha mesa redonda O
'galega na sociedade ·que
abranxe política lingüística, meios de comunicación, ensino e igrexa, cun
entendido para cada
vertente Conchi Costas,
Alfonso Eiré, Marta Dacosta e Xesus Ferro Ruibal. ·unha das intervencións máis agradábeis chega de derradeira o Xoves
13, como xa se fa lou dogalega desde a Idade Meia
aos nasos dias, a deputada
Pilar Garcia Negro tratar~
as Perspectivas de futuro.
Ainda que é moi tarde para
matricularse, os interesados
en asistir ás últimas charlas
poden perguntar na Aso'c:inción Maio Longo: (986)
84 60 05 e 85 13 95. Todas
as intervencións comezan·
ás 18 h. na Biblioteca Pública Provincial.
•MÚSICA
PHILIP CATHERINE

Jazz, o Xoves 13 ás 8,30 do
serán no Teatro Principal.
CELLO E PIANO
Con Emil Klein e Sorin
Melinte, o Xoves iS no auditório de Caixa Pontevedra.

Santiago
• EXPOSICIÓN·s
Leopolpoldo

ANTÓNIA

Nóvoa

expón no

(Antonia's Line. Holanda
1995) Dirixida por Marleen Gorris. Comédia social
que percorre 50 anos da vida dunha família holandesa de vila. Pásaa o Cine clube Pontevedra, o Mércores
12" ás 20,30 e ás 22 h. na
sala.de Caja Madrid.

Centro

Galega de
Arte
Contempo-

ránea de
SANTIAGO.

•CURSO

&J..;:)g

~MORTE EN GRANADA. Os

~ ROMPENDO AS ONDAS. O

hispanos de Hollywood buscan en
Lorca as raices da sua cultura. Ben o tetrato do estado policial franquista l'l.OS
anos cincuenta, mal Andy Garcia.

danés Lars von 'Triers (Europa)
retrata a intolerancia da reli~ión · calvinista, através dun:ha linguaxe anovadora. +

Montserrat
Gómez:Osuna colga
os seus
cadros en
OURENSE.

HISTÓRlA DA LíNGUA
lNAUGURAClÓNS
A Asociación Maio Longo
xunto a Asociación SócioPedagóxica Galega, encetou
o pasado 25 de Febreiro o
curso História da Língua.
Historiadores e escritores
de renome xa falaron na

Até o 8 de Xuño o Centro
Galega de Arce Contemporánea acolle unha mostra do
pintor Leopoldo Nóvoa.
Tamén nesta institución
podemos ollar a adicada a

:
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Guiseppe Terragni que
abre até o 18 de Maio.
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Convocatórias

2
ARTXOVE

A galeria Trinta expón as
fotografias de Ana Fernández. Até o 20 de Mc.¡rzo.
Ü OLLAR DOS MAIÁS
Javier Orejudo mostra fotos de Méxi"co e Guatemala
no pub Pepa A Loba, até o.
13 de Marzo.
GALICIA NAS ORIXES
DUNHA CULTURA
Mostra etnográficct sobre o
país, a inda até Xuño no
Museu do Povo Galega.
Permanente de 10 a 13 e
de 16 a 20 h.

•MÚSICA
DULCE PONTES
Outra ocasión para deleitarnos coa voz desta portuguesa que canta no Teatro Principal, o vindeiro Xoves 13.
REAL FILHARMONIA DA ÜALIZA
O Xoves 6 de Marzo ás 21
h. no AuditóriO de Galiza,
codirector Maximino Zu- malave e o trompeta Hannes Liiubin.
Pinchas
Zuckerman .
vai dirixir á

Radio
Sinfonie

Orchestero
Xoves 13 en

SANTIAGO,
tamén nesta
cidade pero
o Xoves 6a

RADIO -SIN FONJE
ÜRCHESTER

97

Luís KSAOO

AXUDAS CULTURAIS
O DOG do 10 de Decembro de 1996
recolle as bases da concesión de axudas a proxectos de tipo cultural. Os
destinatários poden ser tanto. particulares como asociacións da Galiza, que
haberán de peder as bolsa á Consellaria de Cultura.

O conxunto de Frankfurt es. tará o Xoves 13 ás 21 h. no
Auditório de Galiza, baixo a
dirección de Pinchas Zuckerman. O programa comprende obras de Moza rt ,
Dvorak e Beethoven.

DE CRIAZÓN FOTOGRÁFICA
Oferece un único prém io de
1.000.000 pta, para séries de 6 a 12
fotos que garden relación coa Galiza
ou coa emigración galega. A Depuración da Coruña c01woca por primeira
vez o certame Luis Ksado e recolle as

NEGRO É NEGRO
T amén na Galán, pero do
12 ao 15 ás 10 da noite,
pola compañia compostelá
Matai:ile T earro, con guión
e dirección de Ana Vallés.

CONCERTO DIDÁCTICO
O Mércores 12 ás 11 da
mañá no Auditório da Galiza, sobre -Beethoven e coa
Real Filharmonia de Gali·
cía dirixida por Maximino
Zumalave.

Sárria
• EXPOSICIÓNS
UNHA VIAXE
POR ÜALIZA

•TEATRO

A

LISÍSTRATA

Ou de cando as mulleres reviraron. A nova produción
do Centro Dramático Galega, pódesé ver do 5 ao 14
de Marzo no Teatro Principal. Eduardo Alonso dirixe a comédia, basada en
textos de Aristófanes, que
adaptou xunto con Manuel Guede Oliva. O
elenco está formado por
Laura Ponte (Lisísti:ata),
André Pazos , Susana
Dans, Rosa Álvarez, Luísa Martínez, Rebeca Montero, Maria Barcala, Patri-

cía Vázquez, Xosefa Barreiro, Marcos Viéitez,
Xosé Manuel Oliveira,
Xavier Estévez, Lino Braxe, Salvador del Rio e
Xan Casas.

sociedade recreativa A
Unión mosrra as fotografía
que fixo o catalán Pelai
Mas nunha viaxe a Galiza
en 1920. Normalmente as
fotos gárdanse no Arxiu
Mas de Barcelona.

INFORME PARA
A sala Galán trae unha coprod uc ión de Teatro del
Ruido e Rayuela, duas compañia§ de Valladolid, sobre Informe para unha académia de Fran z Kafka. En
cartel do 6 ao 8 de Marzo
ás 10 da noite.

•CINEMA

Ó SEXO DAS ESTRELAS
(Le sexe des étoile~. Frama-

Canadá 1993) De Paile
Baillargeon, o Xoves 6 ás
· 20,30 h. no cine Ronsel dentro do programa do Clube
_Lumiere . Entrada 40~ pta.

• CONFERÉNCIA

SEf;tADQ PQR CASTELAQ

DIADA CLASE
OBRE!RA GAUGA

EN INsl§NIA QU ·~VEIRQ '

A Confederación lntersindical Galega .artellou para o 10

de gastos de envio

lnsígnia:_

Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na canta
de Caixa Galicia
2091 0501
683040001024
Solicita a cant idade
que desexes.ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

A Depuración da Coruña abre at' o
25 de Abril de 1997 o pra20 de admisión de orixinais para á Vll edición do

prémio de poesia Miguel González Garcés, que de tavolta ascende a
1.000.000 pta. O rraballos teñen que
ter unha extensión mínima de 300
versos, e han chegar por quintuplicado, mecanografados a dobre espazo

Espino, 47-baixo), acolle
unha ampla mostra de gravados de artistas babianos
que retratan a opresión que
sofre o povo brasileiro.
BIENAL DE ARTISTAS
GALEGAS
Na Casa das Artes até finais d~ mes.
EXPRESIONISMO
ALEMÁN
Mostra sobre o expresionismo alemán. Desde o 4 de
Marzo no centro Caixavigo
pódense visitar un cento de
cadros do grupo Die Brücke (A Ponte. 1905): Heckel, Schrnidt-Rottluff,
Emil Nolde e Ludwing
Kirchner.

lectivo Irmaslexos inaugura
no Coléxio Montesol (Salceda de Caselas, 8), a IV
Escala e Arte. Esta edición
conra cunha escolma de
obras dos máis variado artistas do país: Acuña, Abreu
Bastos, Barreiro, Berta ·
Cáccamo, Cidoirb, Carlos
Femández Iglesias, Victoria
Novoa, Antón Goyanes,
Gerreiro , Lodeiro, Lledó,
Teresa Pedrayo , Santiago
Montes, Puri Palacio, An~
tonia Pascual, Eisa Pérez
Vicente, Xavier Pousa, Antón Román, Luís Romero,
Solveira, Toni Jos, Leo.poldo Varela e Alex Vázquez.
A exposición está aberta a
todos os co léxio~ interesados
no (986) 20 49 48.
Ü COMPROMI O
DA OLLADA

baixo plic; e lema, ao Departamento
de Cultura, nun sobre que poña "VII
Premio .de Poesía Miguel González
Garcés". As bases pódens.e cons.u ltar
BOP do 31 de Xaneiro. Na última edición o prémio foi para Estebo Creus
Andrade por Areados.
PRÉMIO DE TEATRO
RAFAEL DIESTE

de Marzo, unha charla con
Xosé Lriís Mé~dez F~rrin e:
Camilo Noguei~a. Será ás
10 da mañá no salón do
Hotel Bahia. A entrada é de
balde. Co mesmo motivo
pero iste Xoves 6. ás 19,30
no local da CIG (Gregório
·Espino, 47) haberá unha
mesa redonda con Francis·
co Lores Santacecilia, Xosé
Anxo Garcia Méndez (Felipe), Manuel Chaves Fandiño e Alfonso T ellado.

li EXPOSICIÓNS
ÜRA VADOS BAHIANOS
O local da CIG (Gregório

O vindeiro Xoves 13, o Co-

Ou lmaxes da posguerra europea, 1945-1962, mostrada

F
l
lT

A Depuración da Coruña convoca a
Vil edición do prémio de teatro Rafael Dieste, dotado con 1.000.000 pta.
Recollen os textos que ch.eguen antes
do 25 de Abril, por quintuplicado e a
dobre espazo. O gañado r do ano pasado fo¡ Manuel Lourenzo por Magnetismo. O teléfono da Depuración:
(981) 18 33 OO.
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BIENAL NACIONAL DE ARTE
LAXEIRO
O Concello de Lalin conv ca a 11 [
edición da Bienal Nacional de Arte adicada ao pintor Laxe iro. Rccollen e bra
do 17 de Febreiro ao 15 d Marzo,
reparten 5.000.000 pra. en prémi o .
Información e entrega no oncello:
Praza do Concello . 36500 Lalín. Teléfon (9 6) 7 00 06, fax 7 20 42.
CUR

DE TAPI E

m

Agrupación Cu/rural Alexandre Bóveda
da Coruña prop6n un cur o <le tapice
que durará Je Marzo a Abril de Lun a
Mércore de 18 a 20,30 h. Maior información en Lin ares Riva , 49-1 º.
Teléfono (981) 24 43 55. +

Fundación la Caixa ab rta
na Casa das Arres. Conrn
con fotografias de Manuel
Ferro!, Henri Cariter-Bres~
son, Robert Capa, Yevgueni Chaldej, Ernst Haas,
David Seymour, Bert
Hardy, René Burri, Werner Bischof, De van der
Elsken e Joan Colom.
lGNÁCIO BASALLO
Escultura n a galería Ad

hoc . Até o 18 de Marzo.
A COR DA MÚ !CA
Adela Muiño adicouse a
representar a mú ica n o
cadros que expón na ala
de Arre Caixavigo. De
Lun a Sábado de 1 a
21,30 h., Domingo de 12 a
14 h . Até o 11 de Mam .

EsCOLA E ARTE

UNA ACADÉMIA

O ES~UDQ DA GALIZA DE-

Chaveiro:
Prezo 500 pta + 160 pta

obras até o 30 de Maio de 1997,
sempre que non sexan montaxes nen
vaian manipuladas dixitalmente. Teñen que ser de 30x40 cm. e ch egar
sen enmarcar baixo plica, título e lema e co número que lles corresponda
na série escrito no dorso, á Sección
de Cultura: Avenida Alférez Provisional, s/n, 15006 A Coruña. Teléfono (981) 18 33 02.

O Concelló de Pontedeume convoca a . O Museu do Humor de Fene convoca
a Curuxa do Humor, prémio con verII Mostra Artxove de artes plásticas,
tentes literária, gráfica e fotográfica.
para- p.ersoas de 18 a 35 anos. Aceptan
' escu.lturas ( cun máx·imo de 2 pezas por
No apartado literário pódese usa; prosa ·ou verso,_os textos andarán entre os
persoa, s~mpre· menores de 1 m. de altura), fotografias ·{máximo 4, enmardous e séis fólios mecanografados a
cadas, e que nbn pase de 60 cm a má;
dobre espa~o por unha só cara (6 cóxima lonxitude) e cadros (máximo 3, . pias e orixin<;i.J). Para o cQncurs0 gráficon marco e listón e que a maior di- . co .admiten orix(nais en calquer técniPRÉMIO CAFÉ DUBLIN
- mensión non pase de 1,5 m) . As obr<J.S · ca: sobré cartolina 'cunhas dirq nsións
DE NARRATIVA BREVE
teñen que x-untar, no dorso ou- no pé~
mínimas de-Hx30 cm. e má~·imas' d
os dados do autor e unha curricula; e
42'x.60. A sección fotográfi~a ~i:~1nén
chegar antes do 14 de Marzo á Bibliopermite ¿alquer técnica, . affi'Clá ..4u e- Poden conccirrer orixinais inéditos de
un ou vários relatos, cunha extensión
teca Municipal. Máis información po
n un tamaño mínimo de 18xl4 cm.
que ande entre os 65 e os 100 fólios
Servizo Municipal de Normalizadón · Para participar hai que facer ¿s·.envios
(DIN A4, con 2.000 caracteres por fóLingüística: teléfono (981) 43 30 54, e
baixo lema e..plica (onde han figurar
lio aproximadamente). Hai que aprefax (981) 43 33 68.
nome, enderezo, DNi r teléfono :.e· un~
sentalos por cadriplicado e baixo pliha breve currícula). Recollén os traca, antes das 12 da noite do 1 de Maio
APRECIACIÓN MUSICAL
b;;illos, até o 21 de Marzo, ~o Museu
de 1997, dhixidos ao "IV Prémio de
do-Humor. Premio Curuxa. Fonte do
Narrativa Breve Café Dublin". Café
O centio cultural Caixavigo artella un
C~mpo 20-22. 15500 Fene. H a! un
Dublin. Martín Codax. Vigo. O préCurso de apreciación musical do 10 ao
Ílnico prémio de 100.000 pta. por ca13 de Marzo, con prazas limitadas e
tegoria e máis a Curuxa do Humor, . mio ascende a 300.000 pta. mái un
billete de ida e volta a Irlanda. A pucunha matrícula de 4.000 pta. Faustiunha peza deseñada por Francisco
blicación da obra gañadora erá tramino Núñez é o encargado de guiar un
Pérez: Porto e <loada por Cerámicas do
tada polo Café Dublin.
percorrido que comeza coas músicas e
Castro. O fallo darase a coñecer en
instrumentos.paleolíticos é remata nos
Abril nó decurso .das Xornadas do HuPRÉMIO DE POESIA
nosos dias. Maior informac ión no
mor. Maior información no teléfono
MIGUEL ÜONZALEZ ÜARCÉS
(986) 43 11 33.
(981) 34 24 00 ou 34 14 51.

Real
Fil harmonía
terá como
solista na
trompeta a
Hannes
üiubin.

CURUXA DO HUMOR

HORIZONTE VERTI AL
O a turiano Pedro Rubil
expón escultura recente na
ala da Universidade Popular. Pecha o 7 d Marz
FELIZ DOMINGO
Fótografias en branco e
preto que percorren un
maino fin de semana nas
cámara; de 6 fotógrafos
franceses: Jacques-Henri
Lartigue, Franc¡:ois Kollar,
André Kertész, Marce!
Bovis, Denise Colomb e
Rene Jacques. Até o 17 de
Marzo na Casa das Artes.
Abren de 11 a 14 e de 17 a
21 h. Sábados só á mañá, e
Domingos á tarde.
.}UAN CLAVERO
Pintura realista sobre Galiza . No centra Caixavigo,
de Luns a Sábado d~ 18,30
a 21,30 h, e Domingos e
festivos de 12 a 14,30 h.
Até o 11 de Marzo.

•MÚSICA
EMÍLIO CAO
Anda de xira para apresentar o novo disco Simbad en
· Galida. O Sábado 8 ás 10,30
da noite no Garcia Barbón.

En VIGO,

Adela
Muiños
retrata á
musica nos
seus lenxos.
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Emílio Cao inspirouse na
nostalxia e contundéncia de
Se o vello Simbad volt~se ás
Illas de Á lvaro Cunqueiro,
para este disco que vai do

!)
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Publicacións
LUA
A Fundación Lúa de Barcelona edita o primeiro número da "revista galega de cultura e pensamento", correspondente ao primeiro trimestre de 1997. Setenta e cinco ·
páxinas que adican moito espazo á língua ·
e á educación: entrevista ao Conselleiro
de Educación, Celso Currás, artigos coma
A lfngua no ensino de Helena Villar Janeiro, As normas do 95 de
Mi! Xesus
Méndez, Un-
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fo lk ao rock suave. Conta
coa colaboración de Segundo Grandio (Siniestro Total), Quin Fannha (Berrogüe to), César Martínez
(Dhais), Xan Silvar (Os Ra. parigos), Carlos Castro
(Doa), Susana Varela (exArmeguin) e Bixente Martínez (Oskorri). Para as letras
Emilio Cao tomou prestados
textos de Oario Fo, Manuel
Antonio, Rosalia Castro,
Anxo Ballesteros e Suso de
Toro. As entradas van das
1.000 ás 400' pta. Até o día
anterior ao concerto pódense facer rese rvas no telf:

01

Encrucillada

XOAN COSTA
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(986) 23 80 5 í.

LA POLLA E RAsrRERos
Volta La Polla, o Venres 8
na sala Óxido, cos Rastreros de Chantada, e o grupo
de Alcalá de Henares A Palo Seko que apresenta o disco Pp Pinocho. Entradas á
venda en E/.epé a 1. 700 pta.

ha aposta pola
unificación ortográfica, A
língua no ensino
por Xosé Manuel arille e
ainda Cavila-

cións sobre a nosa
Üngua e o seu lmsino de Xulio Cou-

..
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Emilio Cao
anda a

HORIZONTAIS:

· LE CONCERT
DES NATIONS

xil. Pódens ator• r, ramén, arrig
adica<lo a ari os
Núñez, o Cond de Gondomar, Apuntamenws sobre a .Galiz.a ca.sn-exa e un recamo
da poesía. Lúa emprega maiormeme o galego, e Só aparecen un par de artigos en catalán. Os interesados en conseguela poden
dirixirse á Fundación Lúa. H otel d'Entitats
Sanfeliu. Pg. deis Cirerers, 56-58. 08906
Hospitalet. Barcelona. Teléfono (93) 338

ves 13 ás 23,30 no Café
Odeón.

Vilagarcia ·

•TEATRO

•MÚSICA

ELLIOT MURPHY

DON QUIJOTE

EMíuo CAo ·

Cantante de New York estará o Martes 11 no Amordiscos dos Viños.

O Teatro Negro de Praga Ta
Fantastika. pon en cena Don
Quijote de la Mancha, os

Baixo a dirección· de Jordi
Savall, o Xoves 6 de Marzo
no centro Caixavigo.

HILARIO CAMACHO

79 15, e fax (93) 338 8408.•

O cantautor actua o Xo-

dias 11 e 12 ás 20,30 no
centro Caixavigo. Para facer reservas pódese usar o
teléfono (986) 23 80 5 L

Apresenta o seu novo disco
Simbad en Galicia, o vindeiro Venres 14 na Casa da
, Cultura. O disco xunta un
grande elenco de artistas s_obre os que damos máis información n a reseña de Vigo.+

Anúncios de balde
• Voltámos a Irlanda no verán, grupos reducidos , quince dias. As persoas interesadas poden talar con Carme no (986) 70 40•20 de Luns a Venres a partfr das 1O h.
• Os Comités Anti-Repressivos da
Galiza distribuem de balde aos loca is hosteleiros interessados cartazes com a lenda "Os trabalhadores e trabalhadoras deste estabelecimento hosteleiro queremos manifestar publicamente o nosso rechac;o a
ilegal política de dispersom que está submetido o colectivo de presas e
presos independentistas galegos, e
demandar do Ministerio de Interior o
imediato translado Galiza destes cidad áos e cidadás galegas. " Encomendas ao Apartado dos Correios
827 de Compostela .

a

a

• Grande oferta de discos e filas .
Pezos interesantes. Sr. Baños (988)
21 05 85 .
• Arréndase parrillada en Betanzos.
Razón no teléfono (981) 77 1O 42.
• Ana Hortas Roldam, jovem independentista repressaliada, retida contra
a sua vontade num centro de orfos da
Guardia Civil, actualmente com a correspondencia intervida. Chama ao telefone (91) 895 00 59 e exixe ser posto/a com ela. Que se enterem de que
nom tragamos com este secuestro!!!
• O BNG e Galiza nova están presentes en Madrid. Todas as persoas
q1:1e queirades contactar connosco, escrebede ao apartado: 51299 Madrid.
• O boletim electrónico Copyright
(Pensamento, crítica e criac;ao em galego-portugues) chega ao número 28
com co]aborac;óes de Perla Alo,-iso,
Celso Alvarez Cáccamo, X.M! Alvarez Cáccamo, Nilo .Casares, Yolanda Castaño, Pédro-Milham Casteleiro, Alberto González-Alegre, Mário
Herrero Valeiro, Carme Panero, David Pujante, Xavier R. Balxeiras,
António Ramos Rosa, Pedro Diniz
de Sousa e Carlos Velasco, e ilustraQóes de Antón Goyanes, António :
Ramos Rosa e Simón Pacheco .
Copyright encontra-se em URL
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirrait/, e segue aberto a colaborac;óes.
Tel: (981) 21 39 55.
• Vendo colección da revista A
Nosa Terra anos 1916 a 1970 (12
tomos rnáis 2 de índices). Encadernada e completa 80.000 pta, Chamade ,ao teléfono (981) 25 39 91 .
• Busco persoa para compartir pi-

presentar
novo disco,
farao o
Sábado 8 en
VIGO e o
Venres 14
en ·

so en Lugo. Situ ado moi per:to da
Muralla. Prezo 17.000 pta. Razón no
907-15 22 10.
• Enxeñeiro dá clases en Vigo de
Matemáticas, Física e Química
(BUP, FP e COU) . Razón no teléfono
(986) 22 97 20, perguntar por Blanca.
• Solidarízate cos insubmisos nos
cuarteis Elias Rozas e Ramiro Paz,
presos na prisión militar de Alcalá de
Henares. Conta de Caixa Galicia 2091
0300 43 3001548044, Grupo de Apoio
a Elias e Ramiro de Compostela.

• Mestre de primária busca traballo relacionado con o ensino: editoriais , livrarias e cultura en xeral. En
cualquer lugar da· Galiza. Perguntar
por Manuel no (981) 69 56 82.
• MOL: Língua Nacional n 5 boletim de informaQom lingüística editado polo Movimento Defesa da Língua (MOL). "A língua fai-se insubmissa", actualidade lingüística ... inclui material para se autofinanciar: livros, camisolas, bandeiras, autocolantes, etc.
Envio gratuíto a quem o desejar. Encomendas no Apartado 570 de Ferrol.
2

• A Assembleis da Mocidade Inde-

• Licenciadas imparten clases particulares de EXB, ESO, FP, BUP,
COU, Universidade: Língua española, fonética e fonoloxia, língua galega
comentários lingüísticos. Teléfono
(982) 21 85 38. Lugo.

e

• Licenciada en filoloxia hispánica
dá clases de ESO, BUP e COU . Interesados dirixirse ao Apartado 709~
15080 A Coruña.

• MOL promove Campanha Boicot
Seat Arosa. Os grupos ou pessoas
interessado.s em apoiar ou informarse chamar ao telefone (981) 57 30 61
ou dirigir-se ao Apartado de Correios
850 de Compostela.
·
• Vendo 81 accións de A Nasa Terra . a 4.000 pta cada unha por precisar urxentemente o diñeiro.Teléfono
(986) 26 40 57.
• Se queres calendários para o
ano 1997, de parede (65x45 _cm),
com o lema Na Galiza, 365 em Galega, a 500 pta. unidade (mais despasas de correio) , dá-nos o teu enderec;o, e mandaremoscho, junto com 5
caléndarios de mao, contra reembolso. Escreve a Ass.R .Ene Agá: Apartado 266 de Ponte-Vedra ou chama
aos ºteletones (986) 85 94 58 (Ramom) ou (986) 84 47 29 (Henrique).

pendentista distribue mendos termoadesivos da bandeira da Galiza
e da Sereia de Casteláo ("Antes
mort@s que escrav@s") para a rou• Camisola de M_oncho Reboiras,
com a lenda Qae importa que nos
pa, se queredes receber este material enviade 270 e 360 pesetas resmaten se deixamos semente de
peitivamente em selos de 30 a caixa
vence;. Feita a duas cores. Taias L,
dos correios 561. C.P. 36080 da PonXL, XXL. Encomendas ao Apartado
te Vedra ou bem ingressade a mes19, CP 27740 de Mondonhedo.
ma quantia na conta da Caixa da Ga- .
• Alugo apartamento de 2 cuarliza 209110500/10/3000087782.
tos en Vigo. Calefacción, garaxe e
electrodomésticos. Perguntar (986)
• Buscamos colaboración para o
69 88 55.
dosler do punk estatal n-86 (información, artigos, fotos, gravacións, por• Buscase profesor/a de galego na
tadas, entrevistas ...) Se lle dará unha
cópia a cada colaborador. Tamén disprovincia de Barcelona. Escreber a
Paseo de la Montaña, 141 32 3ª. Grapoñemos de catálogo de vend_a de
nollers 08400. Barcelona.
MKT's, LP, Fanzines ... Para recibilo
enviade un selo de 32 pta. J.A Rodri- •
guez. Apartado 1386. 15007 .A Córuña.
• Véndese viño mencia elaborado
ar,tesanalmente (Salnés). Teléfono
(986) 74 71 18.
• Arréndai:;e piso amoblado en
Cangas, ao carón da praia de Rodei• Clases particulares de matemátira polo tempo que queiran. Telf. (986)
cas EXB-BUP-COU-ESO"FP-Primei31 41 40.
ro de carreira. Pexego de abaixo,
33-2 2 esquerda . Compostela, Telf.
• Os servizos centrais do Instituto
(981) 57 22 63.
Galego de Consumo e a Axéncia
Europea de Información ao Consumidor (AIEC) en Santiago, teñen no• Rádio Piratona, a rádio libre de Vivo enderezo e teléfono . Os interesago, emite no 103.6 da FM. Para participar neste proxecto de comunicación
dos podarán dirxirse a: Praza de Europa, 10-2. Edifício Área Central-Fonalternativa escrebe ao Apdo. 8278,
36200 Vigo. Maquetas, fanzines, motiñas. 15703 Santiago. Teléfono (981)
54 45 12 e fax (981) 54 45 ·99 _ ,
vidas e todo o que vos pete. Bicos.+

l. .Pertencente á Occitania 7. En números romanos catro 8. Utilices 9. Pasa a vista sobre un texto 11. Abelorio 13. Pronome persoal de primeira
persoa 14. Diríxestea un lugar 15. Escritor portugués 18. Cariño 20. Uz, urceira 22. Dura, tesa
23. Capa superficial da terra 24. Utiliza por prirneira vez 2 7. Que non ten nada dentro 29. Batraquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos 30.
Corrente natural de auga que desemboca noutra,
nun lago ou no mar 32. Igrexa episcopal 33. Furor, ira cega con que se· ataca alguén 35. Ao revés, igrexa episcopal. 36. Prestaron o seu apoio.

VILAGARCIA.

VEf.TICAIS:

l. Del "riacen as aves, peixes, etc. 2. Parte final do
intestino 3. Forma dialectal de eses 4. Da túa
propiedade 5. Carta da baralla 6. Remuíño que
fan as ondas 7 . No plural, ideoloxía, conxun.to de
ideás 10. Modelos, exerriplos 12. Auxe, explendor 14. Modificar, mudar 16. No plural, período
xeolóxico ou histórico de características determinadas 17 . Atrévase 19. Nota musical 21. Símbolo do calcio 25. O mesmo que trae 26. Rasca, rabuña 28 . Come pola noite 31. Moeda usada nG
Xapón 33. Que non ten compañía 34. Voz de
mando.- +
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Apelido dos alcaldes das 11 cidades máis importantes.
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA

ºtIV ºtf os ·rr N3:I ºlf
·¿1 SV'tl3 ·91 'tlVnI.
V3:> ·sz VNVcl '9Z IVfil . -v A "VI 03XOdV ·n
v:i ·1z-rw ·61 3Sno
S0113dS3 ·01 SOI'tlV30I
·¿ V10 ·9 SV ·s Sn3..L
'v S3SI 'f n:> "l OAO ·1 .

.-sz

SOLUCIONS

AO CALDO DE LETRAS

I

J.

I

0

" z
s
s

ll

n

:.i

'1

)(

'1

·r;.io'tlVIOdV
·9r · S3 ºSf VNVS
'H 3S 'Zf 01~ -·or
V'tl º6Z 0::)0 ·¿ z V3'tl..L
-s3 ·vz 1v1s ·H vxrn
·zz 3J'tln ·oz 'tlowv ·s1
VOSS3d ·s1 SVJ\ 'VI m:
·n voa ·11 31 ·6 s3sn
·9 Al ·¿ ONV J.J:>:>O ·1

'

ANOSATE

DlREc roR: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNAusT•c:A EnrroRA! Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración , Subscrtcións e Publicidade (986) 43 38 30'.. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fa~ (986) 22 31 01 :

Primeirü
ano

Marcaron onacem_ento do sindicalismo nacionalJsta

~ Vintecinco anos das _
folgas

do 7~

XosÉ A. GACIÑO
~

Os xornais do 11 de
·Marzo recolleron
inieresadamente,
en favor do rexime,
os enfrentamentas
de Vigo e Ferrol,
ainda que non
puideron ocultar
a gravidade dos
mesmos.

-0- M. VEIGA

A história do movimento obreiro
galego é máis longa do que caberia pensar. Paises cunha indústria máis poderosa tiveron tam én unha clase traballadora
máis organizada, pero as próprias condicións de Galiza e a
·sua conflitiva e seródia inserción
n·a economia española provocaron un ronsel, máis ou menos
articulado, pero sen dúbida bastante numeroso e agudizado de
loitas obreiras. Só no an'o 1872,
por tomar unha data simbólica,
dado que ven a coincidir, con
cen anos de antelación, co 72
deste século, Galiza coñeceu
conflitos e mesmo revoltas laborais de envergadura, nalgún caso. En Xullo, na Coruña, hai mo. vimentos a prol do anarco-colectivismo . En Agosto, na m.esma
cidade, as cigarr~iras son abrigadas a adornar a fábrica ante a
visita de Amadeo de Sabaya,
próducíndose algunhas protestas. Ese mesmo mes ten lugar
un incidente entre o deputado
republicano Pérez Costales e algú ns obreiros. Por outra parte,
en Palmeira, os mariñeiros decláranse en folga durante seis
dias. En Outubro prodúcense os
feitos máis relevantes: Ferro! vi ve unha insurreción republicana
e na mesma participan de forma
decidida .os obreiros , sobre cuxas organizacións cae unha forte represión. Tamén se convocan nesa época folgas en Coruña e Santiago. Xa en Novembro,
os mariñeiros da ria de Pontevedra dan a coñecer as suas reivindicacións salariais.
A inexisténcia de organizacións
propriamente galegas non pode
levar a considerar de forma meramente subsidiária estes movementos, toda vez que os problemas polos que se mobilizan, e
nos que tamén hai que incluir as
loitas contra os impostas ou o
prezo de produtos como o sal,
posuen unha especificidade sen
paralel1smo en nengún outro lugar do Estado, o que lle outorga
tamén aos seus diri'4entes un papel particular, 'Con independéncia
do estado do qu"e hoxe chama-

rrol que recolleran na altura unha
importante povoación emigrada
do campo destinada a nutrir factorias como Citroen e numeroXa no século XX, o nacionalispio
sos asteleiros, tanto públicos cogaleg·o daria líderes sindicais da
calidade de Ramón Suárez Picamo privados. En Ferro! os traballo, mália que o seu esforzo orlladores de Bazán reclaman un
convénio próprio e a sua reivindiganizativo se vise truncado polo
cación acaba convertíhdose , o
golpe militar. Pero non cabe talar
dun siléncio obreiro na longa noi1O de Marzo, case nunha sublete franquista. Nos priníeiros coavación contra as condicións da
renta, por exemplo, a factoria de
ditadura O resultado é de dúcias
A/varez en Vigo viviria importande feridos de bala, dous mortos,
tes mobilizacións, dirixidas por · ocupación militar das ruas e unh a impronta que marcará as
anarquistas que conseguiran
salvar da limpeza. A represión
conciéncias e a. organización
posterior seria tamén acorde coa
dos traballadores dalí en diante.
As mobilizaciéns exténdese a Viépoca. En 1947, o pr9blema do
aceite daria lugar a un paro en
go, ainda que -esta cidade v:ivira
Ferro!, seguido polos traballadoas mobilizacións máis importanres de Bazán, ca resultado de
tes no mes de Setembro. Vintedous mortos. Filias dalgun·s dos
sete mil traballadofes decláranse
protagonistas, aos que logo lles
en folga durante duas semanas.
tocaria vivir os sucesos do 72, siCitróen mobilízase polo convénalan que a represión padecida
nio, pero tamén Censa marca a
polos seus pais aquel ano tora
pauta. Seis mil traballadores re"moito máis dramática". Ainda
ciben ca.rtas de despido, ainda
estaba viva a guerrilla na zona e
que só 300 chegarán a consolio réxime distaba de verse por
darse. Os tribunais xulgaran a
170 traballadores acusados de
dentro tan asentado c_omo pareparticipar na revolta.
cía por tora. Este temor acentuaba os desexós de represión .
A madurez organizativa é perO 72 será con todo unha data de
ceptíbel ese ano e isto é o que
especial importáncia. A indústria
dá luga~_ ao nacemento do sinditiña xa un papel relevante én
calismo nacionalista, por vários
Galiza, sobre to_9o en Vigo e Feeauces diferentes: Ga/icia Sociamos conciéncia nacional en casa
un .deles naque! momento.

OFERTA EN VÓS
IDA E VOLTA +
New York· ............... 55.000

Madeira

Santiago de Chile • 115.000
Rio / Sáo Paulo •••• 104.000
Milano / Roma ••••••• 51.000
Montevideo •••••••••• 123.000

Residencial t • • •
6 ~ias / 5 noites
Viaxe • Aloxamento • Almorzo

Peris ···········~··········· ·4 1.000
London •••••••••••••H•••• 33.000

(Mínimo 3 persoas-triplo)

Buenos Aires

97.000
Validez 3 meses. Até o 19-111

56.000 Pta·.

HOTEL••••

6 dias / 5 noites
Viaxe • Aloxamentó • Almorzo

· 62~000

Pta.

(Mínimo 3 persoas-triplo)

lista, o Frente Obreiro da UPG e
un sector de Organ ización
Obreira que tamén conta con
tendéncias galeguistas. O número de participantes nas mobilizacións- dá idea de que non se trataba dun movimento aillado ou
grupuscular. Nengún meio de
comunicac ión , pésie á férrea
cens_ura, puido ocultar a magni~
tude dos acontecernentos . A
prensa doutros paises ofereceu
amplas notas informativas do
acaecido. A ninguén se lle ocultaban as connotacións políticas,
alén de sindicais, que conlevaban os feitos. O cerne do sindi calismo e do nacionalismo pol ítico actual tivo o seu bautismo na
· acción naqueles acontecementos , ben fose de modo directo,
ben artellando actos de solidaridade e difundindo información
clandestina por toda Galiza. Vi las como Cangas ou cidades como A Coruña que non foron
centro dos feitos coñeceron mobilizacións próprias ou de apoio.
Este movimento adquiriría a sua
consolidación definitiva cinco
anos despo is en 1977, coa
apertura democrática, a legalización e un ronsel de folgas obreiras que tiraron aos traballadores
da sua condición laboral e salarial marxinal para ubicalos
nunha nova época. •

SUPER OFERTA

ESPECIAL SEMANA SANTA
OPORTO ........... 4.000-·
COIMBRA ........ 3.900
PENICHE ......... 5200
NAZARET ......... 2.600
FÁTÍMA ............ 3300
LISBOA .........., 4.700
ESTORIL .......... 3.500
C. CAPARICA .. 4.300
PORTIMÁO ...... 6.000
ERICEIRA ........ 5300
CASCA IS .......,:.• 2.900

Pmo por persoa
en cuar~o duplo I noite
+almorzo

APARTA M ' E N T· O S
4 PERSOAS (T-1)
2 PERSOAS (T-0)
.Quarleira ..................,.......... 5.200 Quarleira ............................. 4.200
Vilamoura ............................ 6.300 Vilamoura ........:.............. :.... 3.500
Monlechoro ......................... 3.500 Montechóro ......................... 2.990
Arma~o de Pera ................ 5.900
Arma~áo de Pera ........ :....... 5.900
Praia da Rocha .................... ~.800 Praia da Rocha .................... 6.500
Lagos .................r ................. 3.500 Tavira ................................... 3.200
Albufeira .............................. 6:400 Albuíeira ...............:..'""'""" 6.000
Prezo en pesetas por dia

máis 1noite

de hotel
en AmÍterdam
SAl[)AS ATÉ
O31 DE MARZO .
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TELF. (07 - 35151) 82 48 93- FAX 23 798
· VALEN~A DO MINHO

A

s veces parece que celebran o primeiro ano
triunfal e i o poderia
significar , por exemplo, que
ainda lles quedan outro dou
ano mái de guerra até machacar definit ivamente vencer e de armar- ao cu
adve r ário , ·e tal em lla que
and an na guerra, con e be1ixerante tono que e ga tan
coa op ición, de de qu de,
c idi ron que o seu ' a crL pación permanente para pod r
de p gar e m 'dio ponr
inquérito .
Outra v e paree que el ,
bran o prim iro ano da vitória, como se ti ve en xa gañada a guerra, non unha imple
batalla eleitoral, e lles quedasen cuarenta ano por diante
para de envolver, en ob táculo , o eu ~mbicio o labor
de rexeneración unilateral
(ni to, por certo, non s diferéncian moito do eu preJe, •
ce ore , que e con ideraban
tan seguro no poder que destragaron a confian::a do eu ·
votante e meno prezaron a
debilidade do eu rivai ).
Non e abe que é pior: e a
continuida<le de a guerra encarnizada, á que a i timo co
de concerto de compr bar
que nen equer e libra por
motivo ério , ou a inquietante per pecti a dunh l mga pa ada pala direita pura e
dura (outra pa ada mái , da
que está chl:a a hi tória d
p VO i érico ).

O curi
de tnd i t
que
on o deno tad s na ionalis,
ra o que p{ ñen algunhas nota de en atez e modcrnut'ln
para qu
excesos impul ·ivo·

da direira centr li ta non fa,
gan e toupar o Estado. +

VOLVER AO REGO

O

prim e iro que e lle
ocurriu a Fraga, dcspois do acidente na
garderia Dinky, cando se viña
de saber que tres nen os de
curta idade morreran e unha
· das cuidadoras tiña a metade
da cara e grande parte do carpo queimado por-tratar de salvalos, foi dicer, en tono elevado, que a garderia era
"clandestina". Ninguén acusara á Xunta de nada, polo
tanto, es taba fara de lugar ese
desmesurado interese por elu<;lir responsabilid ades. O presidente da Xunt a a moso u insensibilidade hum ana e puxo
n erviosos a moitos pequenos
emp re sá rios qu e te me n que
calque·r ·suces.o imprevisíbel os
leve á cl.andestinidade e á
condea presidencial.+

