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Acampaña eleitoral ábrese entre as protestas públicas áXunta eas denúncias xudiciais da oposición

O PP translada ·~~u gabinete de prensa
aos meios públicos
Entre denúncias xudiciais e unha escandalosa utilización partidária da rádio e a televisi~n galegas,
Fraga intenta alcanzar un terceiro mandato na Xunta, na seguridade de que calquer resultado que
non sexa a maioria a~soluta desintegraria un partido que sostén fortes tensións de poder no seu interior.
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Barcos car.godos
de plutónio
pasaran
perioclicamente
poias
costas galegas
Cunhas periodicidade mensual ou
bimensual, as costas galegas serán rota de paso de-embarcacións
cargadas de material radiactivo
con orixe no Reino Unido ou -a
Franza e dirección ao Xapón ou
viceversa. O Pacific Pintail, procedente do Xapón e con dirección á Franza, en rota através
do Cabo de Boa Esperanza e
cargado con combustíbel nuclear gastado, pasou do 23 ao 25
de Agosto por diante das costas ·
galegas a menos de 75 millóns
de Fisterra, dentro das augas
xurisdicionais españolas. (Páx. 7) -

Aprivatización do
salvamento marítimo
dificulta a
coordenación
de operacións ·
como a de Muxia

Eume que se manifestaban durante unha
M•

. inauguración eleitoral do presidente da Xunta. Como
en Vilalfua, a figura do Ííder do PP é comparada coa
do Ditador do que Fraga foi ministro de propaganda.

O pai de Salvador Toba, morto
nas costas de Muxi~ xunto a Manuel Lires no decurso dun polémico rescate dun naufráxio na madrugada do Sábado 30 de Agosto, personarase como acusación
particular nas dilixéncias que, sobre o acidente, instrue o xulgado
número dous da Coruña. (Páx. 5)

A VIDAÉASÍ

Quen sustituirá a Fraga?

Dominique de Saint Mars - Serge Bloch

Quen ·presidirá a Xunta cando fraga e retire, n caso, claro e tá, de
que previamente logre a maioria absoluta? Esta é a interrogante dos
próximos comícios que influirá sen dúbida sobre o potencial eleitorado do PP. Case ninguen dúbida nas fileiras conservadores de que o
de Vilalba non acabará a lexislatura. A estratéxia de presentarse como qmdidato por terceira vez, para recoller o "plus" de voto que xera
a sua persoa, segundo as suas próprias declaracións, para logo deixar o
posta asegurado a un sucesor, ten os seus inconvenientes. A retirada
de Fraga, várias veces anunciada, reforzada pola situación física que
hoxéndia presenta, xenera dúbidas entre o posfbel éleitorado. A xente quere saber a quen vota pa~a carro anos, peró. ó· PP, ainda con Fraga en activ0, é xa un oceano da enfrentamentos, centrados sobre todo ao redor de Cuma e d9 opusdeista Romai . .. ~
•

· A 1.J!da é así é unha serie de mínicómics
coa~storias

de M~~~ Lilí. Son libros de gran vafor educativo que abordan
con humor crítico problemas
cotiáns dos rapaces,
tanto persoais como C?lectivos.

Se cadra, ·a~ actual presidente da Xunta terialle sido mellar resolv~r
por anticipado a sucesión. O remédio de presentarse de novo, adolece do mesmo que a maiória das medidas pol_íticas da Xunta, non
son máis que parches que, unha vez aireados, deixah ao descuberto
unha ferida empiorada. A outra posibilidade, a de que a maioria seña para a oposición, engade ao fracaso do PP, un epitáfio de derrota á biografiado ex~ministro que ben puido ter evitado.•

As exposicións
,
de Terra Unica
desabastecen
de pelas principais .
-G moitos museus
Sete cidades galegas acolleron
as exposicións temporais de Galiza Teria Única, con monstras
artísticas através das que se
tentou dar unha visión da história da arte galega desde as suás
orixes até a actualidade . Para
poder dotar ás exposicións coas
pezas necesárias, estas foron
requeridas dos museus do pai's,
quedando, en moitos casos dés. provistos do material. (Páx. 21)
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control político existe sempre,
pero é moito -maior en época de
eleicións. Non se pode falar
dunha política de consigna. O
que fan simplesmente é enviar a
un xornalista de confianza a cobrir determinados actos que poden resultar" controvertidos ou a
un xornalista que non se vai
cuestionar a información oficial",
canta Raimundo, representante
de UGT no Comité de Empresa
da CTRVG.

LALO R. VI-

-

ponsabilidade no- ente
público son, segundo
aseguran os traballadores, "cargos políticos co1oc ado s polo PP para
evitar que se emitan pontos de vista distintos dos
oficiais". Entre outros sinalan a Alberto Barciela,
que seria o representante de Pérez Varela na te1evisión. Os xornalistas
-destacan que o· seu labor
limítase a controlar os
contidos· dos informativos
na vez do próprio conselleiro de Cultura e Comunicación Social.

comunicación do pQ.ís".

Os casos de manipulación informativa ou de
ocultamente son innumerábeis. Os máis' flagrantes prodúcense cando se
trata de protestas que
coinciden con actos dos
éonselleiros · ou do p~ó
prio Manuel Fraga lribarne. "A pasada sémana .
houbo unha carga policial contra .os vicinos de
Miño, que protestaban
Con el cornciden os demais
palas repercusións ecomembros do Comité de Emprenómicas que ten a declasa. A que era até o de agora
presidenta e r,epresentante da ' ración de parque natural
da fraga. do Eume, aproCIG, Sabela Alvarez, asegura
veitando .unha inauguración.
que "é evidente que hai un uso
Agachóuse 'esta información
e control por parte do _partido
mália que a televisión. cobriu o
de governo", pero considera
acto. Hai notícias que nunca
· que é "unha situación que se
repite nos demais meios de -saen", indica Raimundo.
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Control da información
Nen o ocultamente de dados
nen a manipulación informativa
son casuais. Os cargos dé res~·
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"O PP ten medo a enfrentarse
coa realidade do país", asegu~aba Enrique López, representante do PSOE no Consello de
·Pasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

tas. Segundo este, "unha boa
ca hai résposta por párAdministración .do ente público,
te da dirección. "Ternos
parte da redación síntese terri· nunha rolda de prensa celebrabelmente desmotivada, cansa,
enviado numerosos esda o pasado sábado, 30 de
aburrida, sen azos, sen ilucritos ·protestando pola
Agosto, xunto con Miguel Corsións. Xornalistas cunha média
parcialidade dos. infortizo na sede do PSOE. Unha
mativos e en solicitude
de idade que anda arredor dos
cámara da TVG grabou as indun tratamento impartrinta anos ven pasar os dias,
tervencións destes represencial dos grupos parlaas semanas,· os meses e mestantes, pero nunca chegou a
mo os anos convertidos en ofimentários. Conseguiemitirse. Pésie A Nosa Terra
cinistas, submetidos a unha remos que se formara untentar porse en contacto ces
ha Comisión de Redactina aniquiladora".
responsábeis do méio, ningun
ción, pero non é de
chegou a explicar os critérios
Diante desta situación, poucos
moita utilidade", sinala
informativos que condicionaron
son os xornalistas que fan vao representante de
esta decisión. O mesmo aconler os seus critérios profesio- . USO.
teceu cando os 5
n a is frente ás
representantes
consignas ROlítiAsí as causas, os inforda oposición no
cas impostas. O
mativos énchehse con inConsello de Ad- 1
informe xustifica
formación institucional na
manipulación a apatia impe- que destacan as inauguracións
ministración deron, hai poucos
rante porque
de todo tipo e as sinaturas de
pódese volver
meses, unha rol"en ocasións, os
convénios de colaboración, os
da de prensa no
actos de Ga/íza Terra Única, as
xornalistas sínna sua contra,
Parlamento, en
tense tan maniprotesta
pala
porque se un
pulados comp a
parcial cobertura
própria opinión
grupo de
informativa da
ou os feitos que
moción de cenintentan refleccidadáns se
sura de Redontir". Tamén sinadela. Daquela a
manifesta e logo lan os represenrádio e a televi tantes dos tranon sae na
galegas
s1on
balladores que
agacharan a inaqueles profitelevisión
formación e o
sionais que tenmesmo fixeran o
tan
defender cridecátase de que té ri os
resto 'dos méios
distintos
de comunicación
detrás está o PP" aes impostas
do país.
son relegados a
A falta de menos de dous me(Mª TEREIXA NAVAZA) informacións reses para as eleicións, o PP pu"Os representansiduais que non
xo en funcionamento a sua mates do BNG no
precisan
de
qui nária de propaganda, pagaConsello de Adnengunha análida con cartas ·públicos. As suministración xa
se nen contras- ·
cesivas denúncias realizadas
pedimos a demite de fontes. Os
polos representantes dos grusión de Luis Pépróprios mempos de oposición pola publicarez, o director de
bros do comité
ción dun folleto informativo sen
informativos, pason marxinados,
autoria, depósito legal, nen pé
las constantes manipulacións
segundo explica o represende imprenta, Galiza en feítas,
que se suceden na CTRVG ",
tante de UGT.
no que se explicaban "os lodeclara T ereixa Navaza, quen
gros do governo pe ManueJ
explica que "tratan de dar unha
Á hora de elaborar esta inforFraga", obrigou aos meios de
imaxe idílica e irreal de Galiza
mación, alguns dos traballadocomunicación galegas a refer.iromitindo todos os problemas
res do ente, mesmo preferian
se á manipulación informativa
que puideran cuestionar o traagachar o seu nome para non
á que-adoita recorrer o executiballo do PP. Pero o sistema
complicarse a situación laboral,
vo para xustificar a sua xestión.
que empregan pódese volver
ainda que criticaban a falta de
na sua contra, porque cando
integridade dos xornalistas por
O folleto, aberto coa foto oficial
un grupo de cidadáns participa
acatar, sen discusión, os critéde Fraga tomada ~i máis de
nunha manifestación e logo
rios informativos oficiais. "Toseis anos, para ocultar o seu
non sae na televisión decátase
dos somos un pouco responsádeterioro físico, incluía "logros"
de que detrás está o PP e, en
beis disto, porque somos tragubernamentais, a suma de indiante cuestiona todas as inforballadores fixos e poderiamos
vestimentos dos últimos cito
macións que saen nos telexorreaccionar diante do control
anos ou mesmo fotografias de
nais".
político, pero non o tacemos,
obras que non teñen nada que
por comodidade cu porque prever coa xestión da Xunta, como
Informe
ferimos non ter problemas. Na
as mellaras nas beiras do ria
cafeteria somos todos moi crítido Comité de Empresa
Arnoia, en Allariz onde governa
cos, pero de volta ao traballo
o Bloque Nacionalista Galego.
ninguén di nada".
Nun informe elaborado polo
comité de empresa, ademais
A posterior emisión, o día de diAinda que desde o Comité de.
de cuestionar o modelo inforsolución da cónvocatória de eleiEmpresa ou desde o Consello
mativo que impera na televicións, dunha entrevista de media
de Administración apreséntansión e rádio galegas, fálase da
hora co até o de agora presidense constantes denúncias, m.1..ndesídia dos próprios xornaliste da Xunta e dunha r~portaxe

A

festas gastronómicas e as vacacións de políticos que es.callen o
país para desfrutar dos seus
atractivos. O pasado 27 de

Agosto, a presentadora do
Te/exorna/ mediodía surprendia ao~s espectadores
coas imaxes q1.m Fraga
afable que marchaba a
· pescar no meio duns cantís. As imaxes terian sido
tomadas por un presunto
videoafeizoado que, polo
tipo de planos emitidos,
· estaria colgado de acantilado para recoller mellar o
momento no que sacaba
un. peixe e que teria "unha
cámara profesional", aseguraba un montador da televisión. Para acompañar
as imaxes a voz de Manuel Estévez, encarregado
de seguilo alí onde vaia, explicaba ponto por ponto as peripécias
do presidente nunha xornada
nocturna de pesca. •

Ofolleto sen sinatura foi repa~ido en todos os buzóns do país

Galiza en feítos, provoéa un intercámbio
.de denúncias nos xulgados
na que se avaliaban, sempre en
positivo, as políticas do PP tras
catro anos de lexislatura incrementaron as protestas. O PSdeG apresentaba unha denúncia
diante dos tribunais acusando ao
próprio Fraga como autor do folleto, por rachar as regras de xogo eleitoral empregando cartas
públicos para facer propaganda
do PP. Pola sua ba~a. o PP
respostaba a
estas acusacións denunciando ao PSfolleto
deG por inxúrias.
en feítos

xas contra todo o que .pretenda
exercer a sua liberdade de expresión". Ao tempo facia un
"chamamento aos meios de comunicación e á cidadania consciente para facer un esforzo de
reflexión frente á mensaxe única
que pretende dar o PP".

Na TVG a sua intervención
mereceu no telexornal meiodia
un pequeno espaz o no que só se
facia referéncia ás
suas palabras a
Galiza respeito
dunha
ábrese campaña eleitoral
limpa, adiando ás
coa foto oficial críticas verquidas
Xosé · Manuel
contra da política
Beiras, sen chede Fraga
informativa. Pola
gar aos tribu- contra, no telexor- ·
nais,
tamén
tomada hai
nal da noite, Beicondeou ·;:i polímáis de seis
ras aparecía en
tica informativa
dos meios de
breves, durante .~O
anos, para
segundos, xunto
comunicación
coa información ·
en xeral e noocultar
o
seu
dun mozo de Vigo
m ead amente
dos públicos, redeterioro físico. operado con éxito
dun cancro de tes- ·
clamando unha
tículos. Ese é o lucampaña eleitogar que merece un
r al limpa. Na
candidato á presimesma, o candéncia do país para os directididato nacionalista á presidéncia
vos da CTRVG, que son, ao
da Xunta explicaba que, ao seu
fin, quen _da_n o visto bo aos.
entender, "estamos cbegando a
contidos dos telexornais. •
unha situación de caza de bru-

O

A máis medo a perder, ·máis propaganda
"Son un profisional de gañar elei~ións", fardou Fraga nas
publireportaxes coas que adubiaron os xornais a
disolución das cámaras. Asumia asi o presidente da
Xunta toda a sua traxectória de propagandista muñida
nos referendos da Oitadura nos que había máis votos
que votantes. Precisamente a disolución dese pasado foi
unha teima de certa caste de intelectuais galegas que _
anunciaban en 1989 a chegada dun "novo Fraga". Moi
ao contrário estes cito anos, que agora culminan nunha
campaña eleitoral xorda na que o dirixente da dereita se
xoga o seu epitáfio·político, puxeron de manfiesto un
estilo político baseado no aplastamento do discrepante e
a mentira ou propaganda como sistemática.
Fraga e Pérez Varela, unidos como pai e filio d~sde os
tempos da camisa azul, ostentan un record difícil de
superar polos seus émulos en Madrid. Se a utiliiación
dos médios públicos de comunicación polos governantes é un costume perigoso pa'ra as liberdades
políticas, o sucedido nestes últimos anos na RTVG, e
en menor.medida na TVE-G nestes últimos doce

meses, teñen superado todo o ,que cabia esperar.
Agachado debaixo de critérios profisionais foise
instaurando un sistema de dirección no que a
fidelidade política e capacidade de manexar o látigo foi o único baremo. E o disparo de saida eleitoral suprimiu
todos os freos.
O desprezo da oposición socialista e a supresión
sistemát!ca da opción nacionalista vese a cada máis
dificuldada desde 1989 poi a ·crecente preséncia
institucional deste último. Sen embargo, e agás que a
Xunta Eleitoral asi o abrigue, ninguén dos meios
públicos nen tampouco do PP aceita os envites
lanzados r;iolas forzas da oposición para que se
realicen debates públicos entre os candidatos á
f>residéncia da Xunta. ·

É preGisamente esta falla de pluralidade nun periodo
de excepción como é a campaña eleitoral a que mellar
confirma a tese exposta-. Se durante os catre anos de
mandato se pretende xustificar a política informativa

en base á representatividade parlamentária, nesta fase
de debate público os meios de titularidade autonómica
e públicos en xeral deben gardar singularmente as
formas e atender ca meirande ecuanimidade posíbel
as demandas de información dos cidadáns.
Lonxe de todo isto, a Xunta dun Fraga amedoñado ven
recorrendo sistematicamente ao despilfarro de diñeiro
con campañas fraudulentas c9mo a de "Galiza en feitos",
pseudoculturais como ''Terra Unica" ou simplesmente
falsas como a dos valados de "Un billón en saúde",
pagadas directamente cos orzamentos da autonomia.
O piar ainda está por ver sobretodo porque os
populares veñen amasando unha fé cega na
capacidade dos grandes médios audioyisuai.s para
conformar, xunto ao seu sistema de capataces, un
resultado eleitoral que de non ser de maioria absoluta,
reduciría en semanas ao Partido Popular a un mundo
de taifas enfrontado.•
ANOSA TERRA
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A Gorda Civil carga en Miño contra os manifestanteS- da fraga do Eume. A campaña preleitoral do Partido Populcir está tinxida de incidentes con diferentes colectivos sociais.

Manu~I

Peña Rei apresentarase como candiqato de IU ápresidéncia da Xunta

OPP pecha as liste1s
con tensións internas pensando na retirada de Fraga
-o--x.c.

Romai é o que xoga máis forte
dunha tirapuxa interna a nívei
comdenador Julio Anguita, os
porque as primeiras indicacións · de Estado, tense desen voM do
discrepantes con Anxo GuerreiA concentració'n de altos
de baróns como Cacharro e·Balnas últimas semanas e n Esro nomea rnn ad mini strador
querda Unida, nun sorprendente, e leitoral, e anunciaron que Macargos no Monte Faro non . tar parecen apoiar a continuidade de Cuiña á fronte do PP galefenómeno mediático. Anxo-Gueservirá para tapar a xorda
nuel Peña Rey, secretário xeral
ga. De feíto nos últimos meses
batalla que se vive no Partirreiro pasou de non ter posibilido Partido Comunista de Galivense observando a colocación
do Popular, p.e nsando nundades de ser deputado a ser o
cia, será o candidato dunha lisen postas clave de figuras do
has listas decisivas para o
dirixente político máis entrevís- . ta que provocará un novo deOpus Dei (por exemplo Alfonso
control partidário· na etapa
tado de toda a precampaña.
bate, mesmo diante da Xunta
Cabaleiro á fronte da TVE-G), asi
post-Fraga. O Opus xoga forEleitoral, sobre o uso das siglas
como a preséncia do próprio Rote, e Romai Beccaria quer coSen embargo a sit1Jación volEsquerda Unida.
locar aos seus mentres Raxoi
mai en determinadas excursións
veu .muda:r despo.is de que a: dieleitorais a América, xunto a Heraupa a Pérez Varela pensanrección galega non acedese a
As listas do PSOE tamén se penández Cachón, ou entrevistas
do en meterlle paus na roda a
convocar unha nova asamblea
charán esta fin de semana, ainda
con enviado especial da TVG no
un Cuiña mal visto en Madrid.
de debate sobre o paGtó co PSque a colocaciqn en pastos fixos
seu despacho ministerial.
d eG-P SO E e Os Verdes, ao
de Guerreiro, Xosé Manuel PaA revista Tiempo recollé ún ennon acadar o·s críticos a porzos e Xurxo de Viveiro, non interRamay xoga, con Raxoi como
contro entre Cuiña e Raxoi -aincentaxe estatutariamente estafire na loita interna do PSOE,
da que non dá os seus nomes- - cabeza de praia en Pontevedra,
beíecida. Fieis á consigna do
que ten que resolver problemas
á aureola provinciana do minisno que o diálogo, a raíz de netro que pode voltar á Terra, pero ...
garlle o ministro unhas transfe. M. YEICA
réncias, é do seguinte calado:
para iso precisa que os seus .ha-.
mes acaden forza no· Parlamen"pois se che parece esperas a
darllas cando che veñan os do
to d.~ Galiza. Na sua circunsBloque Nacionalista Galega", ,ao
cripción eleitoral da Cornña, Ro- que Raxoi retruca, "eu aos do
mai teima no regreso de Conde
Bloque nunca os recibirei", ao
Roa, demisionário na pasada leque teria respostado Cuiña,
xislatura. Tamén terá que pele"porque daquela resultaría que
xar polos restos de votos, e xa
xa non serias Ministro".
se fala do apoio económico que
O pasado 19 de Agosto, o Conseileiro de Educación, a Conselleira
alguns prebostes do PP, alleos
de Família, o alcalde de Monforte e outras autoridades do Partido
Real ou non, o cer:to é que as
á liña confesional do ministro de
Popular asistian na capitál da comarca de Lemas á colocación da
tensións están todas abertas ho
sanidade, estarían dando cartas
primeira pedra dun novo coléxio de primária que custará 232 miseo do Partido Popular, que ten
á Democrácia Galega de Marllóns de pesetas. A notícia tivo amplo eco nos méios de comunicapendente por completo a .renofany e Xoán Fernández.
ción da bisbarra e província. Obras e optimismo para unha campa... vación xeneracional en Galiza,
ña en positivo como gosta de dicer Manuel Fraga.
empezando polo próprio Fraga
O sábado 6 de Setembro o Parque sabe que a sua apresentatido Popular desembarca no
Apenas se informou, sen embargo, de qué este novo centro sustituición a pesar da precariedade de
Monte faro, con todas estas inrá a dous que van pechar e que deixan á localidade cunha menor
saúde, foi un imperativo das circertidumes trabando en moitos
oferta
de prazas públicas .' s~ a isto se suma a dislocada.ubicación do
cu nstáncias, ante a evidéncia
dos seus dirixentes.
que se construirá resulta que os beneficiários serán os coléxios pride que darlle respaldo decidido
vados dos Escolápios e da Divina Pastora, máis céntricos e optimaa Cuiña supuña esluir as posibiA crise en. IU
mente subvencionados.•
lidades, ainda limitadas, de renovar o mandato.
O que non pasaba de ser parte
1

1

1

U~ha inaugur~ción anunciada e

1

dous ·cerres discretos

en todas as circunscripcións , con
persoas de releváncia como
González Laxe ou Pérez Touriño
e os pastos a ocupar palas figu ras que protagonizaron a lexislatura como Miguel Cortizo.

Unha campaña protexida
A precampaña xa comezou a
quentar motores cos primeiros
actos públicos. En contraste
con Xosé Manuel Beiras, que
canta os seus mitins por éxitos
de público (600 e 1.000 persoas en Ponteareas e Vilaboa)
Fraga ten que acompañar algunhas das suas últimas comparecéncias cun forte aparato
policial. Concretamente en Miño, a localidade onde veranea
e ten casa, produciuse o pasado 29 de Agosto unha carga da
Garda Civil contr?t un grupo de
viciños, na sua. maioria persoas maiores.
A acción violenta, inxustificada
sE:!gundo todos os presentes, foi
apresentada polo delegado do
governo, Xoán Miguel Diz Guedes, cun eufemismo de antoloxia: "produciuse un desplazamento de. douscentos metros da
masa manifestante". Fraga cumpre así a sua adverténcia ameazante, á vista das repetidas ma.nifestacións que se suceden nas
suas inaguracións eleitoralistas,
"a min ninguén me chafa un acto
político". A particularidade é que
por primeira vez este .problema
se lle sistematiza e deslace gravemente a sua programación
preeleitoral habitual.•
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Oalcalde de Vicedo cobrou
4 DE SETEMBRO DE l 99l

Os dous mariñeiros martas en Muxia vítimas da falta de coordenación-econtrol
\

Adispersión de·meios e a priva~ZC1ción·
caracterizan o salvamento marítimo ·
-e>- H. VIXANDE

O pai de Salvador Toba, morto frente ás costas
de Muxia xunto a Manuel Lires no decurso dun
polémico rescate dun naufráxio ña madrugada
do Sábado 30 de Agosto, personarase como
acusación particular nas dilixéncias que, sobre o
acidente, instrue o xulgado número dous da Coruña. Os falecidos foron vítimas dunha avaria

nunha grua que levaba o helicóptero Helimer Galicia, contratado pola Sociedade EstataLde Sal•
vamento a unha empresa privada. Na Galiza operan cinco corpos distintos de vixianza ou salvamento marítimo e hai dous sistemas distintos de
coordenación. Ademais, parte importante dos
meios dos que se dispón-son subarrendados a
empresas privadas, algo que dificulda ainda
n:'áis a coordenación e supervisión do servizo.

5

100.000 pesetas,diárias en dietas
Unha nova investigación do xulgado de Lugo descobreu que
o alcalde do Vicedo, Isaac Prado Villapol (PP), cobrou, desde 1993, unha média dunhas cen mil pesetas diárias en gastos por distintos conceitos através de certificacións sen xustificar documentalmente. Estas cifras agora descubertg.s sú:
manse áos 60,6 millóns de pesetas cobrados desde' 1993 en
conceito de dietas, indemnizacións por acudir ao concello e
outros gastos. As cantidades percibidas por Isaac Prado
desglósanse en 28,7 . millóns en dietas de aloxamento, 9,8
millóns en quilometraxe e 21,9· millóns en indemnizacións
por acudir ao seu despacho no concello. Houbo un mes no
que chegou a perciqir cinco millóns de pesetas. Nese periodo desprazouse 23 veces fóra do -concello, a meirande parte
delas a Madrid.- ~ara proseguir as investigacións, a fiscalia _de Lugo reclamou inform-ación de· institucións públicas
- e hoteis para cruzar dados e achar máis irregularidades.•

~

O alcalde da Gudiña
pede a Fraga a mellora da autovicÍ
Finalmente, presionado pola oposición, polos
empresários da vila e polas mortes que produciu a mala
sinalización da autovia das Rias Baixas ao seu paso pola
Gudiña, o alcal_de populardesta última localidade,
Gumermo Lago, entrevistouse con Manuel Fraga para
pedirlle que se corrixan as deficiéncias nos acesps
e nas indicacións. A mala $jnalización; ademais de
acidentes de tránsito, fixo que vários condutore~ .
circularan en sentido -contrárió. Precisamente foi o
presidente da Xunta quen inaugurou este treito, que nos
primeiros dias xa provocou dez acidentes. +

hiterésanse pola parálise do proxec~~ ·
de recuperación da ria -de Betanzos ~~:.

Os corpos de salvamento que operan na

Gafr~a

Mália as dificuldades de coordenación e control dos distintos
aparellos , públicos e privados,
autonómicos e estatais, a Galiza
é o lugar do Estado no que mellar funciona o salvamento marítimo . Anos de naufráxios adestraron ás distintas equipas que
actuan nas augas galegas.
Unha empresa privada ten un contrato para o mantenimento das
equipas que o Estado destina a
salvamento na Galiza. Fontes relacionadas coa vixianza no mar recoñeceron recortes no ente público que xestiona o salvamento
estatal e lembraron, no caso das
firmas privadas coas que a administración ten subcontratados servizo~. que "o sector privado tamén
no mar móvese por beneficios".
O helicótero Helimer Galicia, que
interviu na operación de rescate e
cuxa grua de izado averiouse,
abrigando a abandonar aos dous
náufragos, pertence a unha empresa privada pero está arrendado, xunto coa sua tripulación, á
Sociedade Estatal de Salvamento, ente público autónomo que
desde 1992 asumiu as· competéncias da Dirección Xeral da Mariña
Mer~ante. Ademais do helicóptero, a Sociedade Estatal de Salvamento canta con dous grandes remolcadores operando na Galiza:
o Alonso de Chaves, de propriedade pública e con base na Coruña e no Ferro!, e o Ria de Vigo,
subcontratado a unha empresa
privada e con base en Vigo. Completan a dotación tres lanchas de
20 metros de intervención rápida
que son propriedade da Sociedade ·Estatal e que teñen base na
Coruña, Portosin e Viveiro. En total, máis de 40 persoas, con dis. !:
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san subarrendados a empresas privadas.

tintos vencellamentos laborais
coa Sociedade Estatal ou coas
er¡ipresas privadas que teñen actividades subcontratadas, prestan
servizo no salvamento do Estado.
A maiores, a criazón da Sociedade Estatal de Salvamento, ao
abeiro da Lei de Portos de 1992,
supuxo a eliminación do Servizo
Aéreo de Rescate (SAR) , que
dependia do Exército do Aire, e
a sua substitución polo helicóptero Helimer Galicia, arrendado
pola Sociedade Estatal a unha
empresa privada.

Meios da Xunta
Da outra banda está o Servizo de
Búsqueda e Salvamento Marítimo da Xunta, que depende administrativamente da Consellaria de
Pesca, e que conta con dous helicópteros, un remolcador e un barco de apoio. Todos os meios dos
que dispón o servizo de salvamento autonómico están contratados a empresas privadas e coordenados por SOS Galiza. Ademais, a totalidade das 37 persoas
adscritas ao servizo tamén pertencen a empresas privadas.
Na Galiza e no Estado os servizos de salvamento e de vixianza
costeiros están caracterizados
pola dispersión, ádemais de pala
privatización parcial. O Servizo
de Vixianza Alfandegária (S,VA)
disputa á Garda Civil do Mar a represión do narcotráfego e ningun
dos dous corpos realiza labores
de salvamento marítimo. A teórica coordenación do salvamento
marítimo corresponde ao Centro
de Zona de Coordenación de Salvamento de Fisterra, que pertence á Sociedade Estatal de Salva-

mento e que canta con dous centros zonais, un en Vigo e outro na
Coruña. SOS -Gal iza é o out ro
centro de coordenación e meios
de salvamento marítimos e terrestres· e pertence á Xun'ta. NQ
mar, a Xunta recebiu a transferéncia das competéncias de salvamento da Zona Marítima do
Cantábrico e criou Servizo de
Búsqueda e Salvamento, .que se
complementa coa actividade da
Sociedade Estatal de Salvamento, que foi a que interviu no acidente de Muxia. Despois da
transferéncia á Xunta das competéncias do Servizo de Salvamento Marítimo da Zona Marítima do
Cantábrico, este carpo deixou de
realizar actividades de salvamento e agora só leva a cabo labores
de apoio á frota pesqueira cando
as costeiras do bonito e da anchoa. Todo isto fai que se ocupen
da vixianza e do salvamento marítimo un total de cinco corpos
distintos. e dous centros de coordenación máis outros dous de carácter local. A unificación de ser.vizos que traería consigo a existéncia dunha· Administración autónom~ non foi acadada porque o
Estado cohserva moitas das
competéncias na matéria ....,._
O contrapunto o. modelo galego
de intervencióA no mar está no
Servizo de Gardacostas Americano, un carpo· único nos Estados
Unidos .que fai labores de vixianza costeira na loita contra o contrabando e a imigración ilegal e
ao tempo ocúpase do salvamento
marítimá. Este sistema; enteiramente público, ao depender organicamente dunha soa administración, ten 4D funcionamento máis
coordenado · e goza de grande
prestíxio internacional.•

O deputado do BNG Francisco Rodríguez ven de solicitar do
Governo español-que aclare o estaoo de tramitación no que
se atopa o proxecto de recuperación da marxe direita da Ria
de Betanzos, no treito correspondente ao município de Paderne. Segundo informou a formación nacionalista, este proxecto elaborado en 1995 fara ben acollido polo Ministério de
Obras Públicas e contaba cun orzamento de 800 millóns de
pesetas financiábeis con fundos europeus. Os trámites administrativos continuáronse a realizar durante ese ano sen
que actualmente se saiba cal é o seu estado de elaboración. A zona caracterízase por "un alto de grao de naturali. dade derivada das ac1ividades humanas ali desenvolvidas:
marisqueiras, pesqueiras e recreativas" e o programa previa a rexenaración dos lugares coñecidos · cos topónimos
Ponte do Porco, Punta Xurela, Pedrido, Chantada e Souto. •

Os galegos continuan abandoando o rural
Todas as cidades medraron agás A Coruña, segundo o
_padrón aprobado polo Consello de Ministro~ en Xuño,
que ainda non está publicado de forma oficial.
O despovoamento da cidade da Coruña xa foi denunciado .
hai semanas po_lo BNG, que acusaba á equipa de governo
de construir unha cidade inabitábel.
Pero os dados recollidos no censo e que reflicten unha
situación máis grave son os referidos ao rural,
nomeadamente a Lugo e Ourense. Mentres as duas
capitais pasaron de 83.242 a 85.174 habitantes, e de
102.758 a 107.060 viciños respeitivamente, as provincias
perden povoación. Segundo este padrón, a província de
Lugo. é xunto a de Teruel a que sufre o maior retroceso
demográfico do Estado.•

Recorren á via xudicial polo estado de
contas do Centro Galege> de Vitória
Dous sócios do Centro Galego de Vitória veñen de recia- ·
mar por via xudicial unha asemblea para aclarar as cantas ·
da asociación, logo de que o presidente da entidade de- sestimara convocar aos afiliados durante un acto de conci_liación xudicial. Os dous sócios reclaman que nesta asemblea se estúdie o proxecto dos presupostos e a exeJ:;ución '
dunha nova sede do centro e solicitan que se fagan publicas as auditórias correspondentes aos presupostos dos
anos 1996 e 1997. A construción do edificio está parálizada por falla de recursos desde hai máis de un ano e 9 aetual veuse afectado no mes de Outubro por un incéndio
debido ás malas condicións do sistema eléctrico. tJ departemento de lndústria ordenou por este motivo o peche do
bar que rexentaba un dos demandantes e, segundo denúncian, o presidente do centro non qúixo dar parte ao seguro nen facerse responsábel dos danos causados. Asemade, a Xunta Directiva do Centro leva vários anos sen dar
conta das subvencións concedidas poi a Xunta de Gal iza.•
' J ; l.
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A RUPTURA EN EU,EG PARECE CONSUMADA
TODA VEZ QUE O GRUPO MINORIT.ÁRIO VAI
APRESENTAR CANDIDATURA PRÓPR1A. UN
DOS LÍDERES DESTE GRUPO, CARLOS DAFQN,
TE, ACORDE COA DIRECCIÓN .FEDERÁL EN MA,

DRID, LEMBR'A AS ORIXES DO GRUPO COMO .
FORZA ANTI,SISTEMA E CRITICA A .BÚSQUE, \DA DE PODER A <;ALQUER PREZO QUE SERIA A
QUE ALIMENTARIA A ACTUAL DIRECCIÓN
GALEGA ENCABEZA POR ANXO GUERREIRÓ.

OVOS PARA

APELES
VICTORINO P~REZ PRIETO

ESQUERDA UNIDA;ESQUERDA GALEGA:
RECUPERAR A DEMOCRÁCIA,
DEFENDER Q, PROXECTO
CARLOS DAFONTE

Esquerda Unida,Esquerda Galega atrave,
sa unha profunda crise no médio 'd un de~
bate político que. enfronta os dous pro,
xectos que desde hai anos t:;xisten no sey.
interior. A espoleta que. non permite
ocultar por máis tempo a realidade· é o
acordo eleitoral co PSOE, que se xesta de
costas á organización e que ratifica o
Consello Nacional; acorde ilexítimo e
antiestatutário pois revoga un acordo an,
terior dunha Asemblea Nacional, órgano
máximo de decisión política, onde se
aprobara ir fon listas próprias ás próximas
eleicións autonómicas.

non suficiente; a contradición principal
que hoxe ten o povo "'galega é a que o en,
fronta ás políticas neoliberais; é necesário
cambiar a Fraga, de,
rrotar o PP, e deseñar
unha política alterna,
tiva. Dubidamos moito
.que o PSOE estea dis,
Pero -non nos engane,
.do pacto posta a facelo cando
mos, a coalición eleito,
·ral na Galiza é un · teñen outros obxectivos. en 11 anos de gover,
no, moitos con maio,
chanzo máis no inteni:o
de_ voadura de I.U.,
minguar ' ria absoluta, non o fi,
xo. Só derrotar a Fraga
única forza estatal
.·a s~a .~aída, eleitoral,
oposta ás políticas ne9,
para seguir facendo o
mesmo, sen opoñernos
liberais e ao sistema
incapaces
de
arte.llar
·ás políticas que dese.:.
Esquerda Unida naceu á calor da campaña
que, apesar das crises
anti,O"I:AN do ano 1986, como unha ne, · internas perfectamente durante-todos estes anos ñan o Plano de Estabi,
cesidade de construír unha alternativa ás
coordenadas e das cam,
lidade e Maastrieht, as
a oposición a Fraga,
pañas mediáticas, man,
políticas neoliberais que o PSOE practica,
reformas laborais, o
abaratamento dos des,
ba. T entábase su¡:ierar a idea do partido
tén unha cota estábel
prísiÓneiros das suas
político como lugar de militáncia e de
de votos que imposibi,
pedimentos, a fractu,
coincidéncias políticas. · ración social, etc., sen
agrup:;:i.r a grupos ecoloxistas, feministas,
litan o bipartidismo e
movementos ~ociais, nacipnalistas de es,
significan unha pedra
propoñer unha políti,
·co pp·e supeditados
querdas, independentes, partidos políticos,
no -"mecanismo neoli,
ca alternativa, é unha
do ámbito da esquerda, para dar resposta
beral" de dominación e
estafa ao eleitorado e
ás directrices
ás duas políticas que confluían sobre Gali,
de implantación do -:
~nha aposta por unha
de Madrid"
·za: as que se facian desde a Comunidade
"pensamento único". O
sociedade resignada,
Autónoma e desde a Administración
por moito que se tente
PSOE necesita da base
eleitoral de Il) para re,
Centí:al, e que producían a quebra do noso
rapar con "obxectivos"
cuperar o poder e alter,
moi sonoros: "unidade
sistema productivo, do tecido industrial, a
privatización de empresas, etc.
narse co PP no mesmo.
. qa esquerda", "derrotar
a dereita", etc.
Cantas máis crise se lle
abran a IU, máis próxi,
EU, nun primeiro momento, e máis tarde
EU,EG, tenta asentar a sua actividad~ co,
É necesáiio construir a
mo estará o obxectivo.
mo proxecto alternativo e de transforma, ·O grupo de Galiza non .
alternativa, un move,
mento sócio,político
ción, en dol!S piares,. o do ·antagonismo co
son máis ca sinxelos
con capacidade de im,
sistema capitalista e todos os seus meéanis,
peóns: fieis, iso si,
pulsar as transformacións sociais, económi,
mos, Maastricht, OTAN e militarización
nunha partida que non controlan e que ou,
da sociedade, a divinización do mercado e
tros dirixen.
cas e instituciónais que a maioria da socie,
dade galega necesita.
pacto eleitoral co
a compet!tividade, etc., e o da gobeinabilz,
dad.e, a nosa participación nas .institucións . . Utilízase ás veces o argumento de que opo, .PSOE situanos nunha posición subordina,
ñéndonos ao pacto beneficiamos a Fraga; · da e nos incapacita para ese labor.• .
Hoxe en EU, EG suscítase o debate inter,- nada máis lonxe da realid.ade. A derrota de
no, en termos políticos e desde a sua sobe.,
Fraga e o PP é necesária para Galiza, pero · CARLOS DAFONTE DIEZ é da corrente crítica de EU-EG
rania, entre os que loitamos por recuperar
a democrácia interna, que as bases deci, .."-dan en Asemblea sobre a coalición eleito,
Xosé Lois
ral co PSOE, ao tempo que defendemos o
proxecto e sinais de idenüdade fundado,
nais da organización, fronte un grupo,
maioritário no Consello Nacional, e mi,
noritário no conxunto da organización,
ruáis inclinado ªº posibilismo, a cifrar to,
da a actividade da organización desde a
perspectiva institucional, resignados a
aceitar o sistema, ·tendendo 'a integrarse
no mesmo, no centro,esquerda político,
co obxectivo de acadar cotas de poder a
calquera prezo.
actas de deputados, sem importarlles levar
á sua organizaéión ao campo do neolibe,
ralismo, producir a creba da mesma e ra,
char co proxecto esta,
tal. e eúropeu de lz".'
quierda Unida.

'Os a~rores

Os do PSOE,

o

Pero tamen os actores do pacto teñen ou,
tros obxectivos, os do PSOE, minguar a sua·
caida eleitoral, incapaces de artellar duran,
· te todos estes anos a oposición a Fraga, pri,
sioneiros das suos coincidéncias políticas co
PP e supeditados ás directrices de Madrid.
E para alguns "dirixentes" de 'EU,EG, ·co
coordenador xeral á cabeza, que os resulta,
· dos eleitorais non sexan o certificado de
defunción dalguns cadávres políticos, co,
lléndose coma náufragos á táboa de duas

D~spois dun par de meses sen aparecer por
estas páxinas, quero retomar a ' atención
do lector cunha noticia estival; choqueira,
como choqueiro é o p~rsonaxe que a pro,
tagoniza, pero que invita a cavilar. As
verbas coas que encabezo o art_igo eran .un
cativo titular que pesquei en días pasados.
A noticia referíase ao popular, ou "mediá,
tico" que din agora, Padre Apeles. Non
retiven moito dela, pero si o substancial;
falaba de que o tal crego fora facer un pie,
gón patronal a unha festa dun pobo caste,
lán, previo correspondente e substancioso
pago; a pouco de iniciar o seu parlamento,
puxérono perdido cos ovos que lle bota,
ron enriba un grupo de irados veciños. ·
"Deben ter moitos ovos", seica dixo o P.
Apeles, coa súa habitual jeta impávida.
Por aquelo de que un é cura -mellor que

crego, que ven de clerigu.s, a clerecía ou ere,
gaxe, tiven que aturar nos últimos meses
unha e outra vez a pregunta polo tal P.
Apeles, un dos temas recorrentes en con,
versacións intranscendentes; sobre todo, se
é realmente cura ou un fursante que anda a
sacar cartas... En realidade, non teño moita
información deste fenómeno popular, pero
si teño unha opinión claramente formada.
Vino tres ou catro veces na TV, primeiro
no programa de Sardá "Moros y cristianos",
onde saltou á fama, e logo noutro programa
novo "El puente", e ultimamente nun de,
bate televisivo a raíz da morte de Diana de
Gales, outra persoa mediática, víctima de,
ses furores populares. Chegoume.
Polo que eu sei, o tal uniformado crego
pertence realmente á clerecía. T eño o ido
que tras ser expulsado de varios seminarios
españois, Aseica recalou no seminario inte,
grista de Econe, so famoso bispo francés de
extrema dereita Marcel Letevre, aínda que
el nega tal causa. Cando morreu este prela,
do, Roma ofreceu aos seminaristas a posibi,
lidade de rematar a súa formación na cicla,
de ete-rna, cun comenente reciclaxe; ao re,
mate, varios foron ordenados seica polo
mesmo Papa. O que admite el mesmo..é o
de ter sido ordenado crego en Roma, aínda
que por un famoso cardeal; alf adscribiuse a
uñha congregación relixiosa un pouco rara;
el ten dito que se trata do Instituto de Cris,
to Rey. Logo, o home veuse a España a fa,
cer carreira, caendo por Valencia, onde
empezou nos medios, tendo unha boa aco,
llida; de aquí pasou á conquista de Madrid,
da que xa leva sacados varios millóns e se,
gue coa racha, até que se aburran del.
Paréceme un personaxe repulsivo e cínico,
e non son excepción nesta opinión. Pero é
causa que a el non semella importarlle o
máis· mínimo, pois tamén ten os seus admi,
radores incondicionais e saca bos cartos do
seu show de telepredicador; seica é para
mercar un piso (debe ser un pis0 coma o do
Boyer. .. ). Con todo, o problema non é el,
senón que o seu éxito paréceme que se debe
a tIIlS medios e a un público que busca na
_ relixión .u n espectáculo circense, ou, en to,
do caso, algo que non cuestione con berro
profético as mentiras deste mundo. Con to,
da seguridade, máis aló do seu ton polémico ·
e reaccionario, o P. Apeles sen o seu clery,
man ( chaq~e ta moura ou branca, tanto
ten) nin aparecería na pantalla; como lle
ocórreu hai anos a un franciscano amigo de
famosos ó que lle daban ata un programa na
TV, pero tiña que apare~er nel con hábito,
disfrazado para o espectáculo.
·
E a( é onde un, que utiliza honesta e mo,
des.tamente alglins deses medios, sente que
·· en moitos deles non haxa a busca da ver,
dade, senón do espectáculo burgués e po,
pulacheiro; sente que só sexan un sacrifi,,
cio a M~nmón, deus do diñeiro.+
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Ametade dos·incéndios
~- do. Estado .·. . . . pi'oducíronse na Galiza

1

. As CC 00 veñ_en pe aJertar
·contra o ·excesism.o
,
·optimismo. da Administración
en relación cos incéndios
forestais . Segundo
. denúncian, o 50% dos
incéndios pro~ucid.os noEstado durante este ano
· produCíronse·n?: Gal iza. Explican_que pesie a ser o
territória·da Unión Europea
·. no qué máis fundos se
destinan á extinción de
inoéndios, ocupa o primeiro
lug~r en superfície qúeimada
de todo o Estado. Desde
1975 p_érderonse en torno a
84.000 hectáreas arboradas
e Ourense cun 7% é a
penúltima província de todo
Estado con mer;ios bascas.
AS CCOO. denúhcian o
abuso de repovoaci.óns con
monocultivos de éucalipto_e
manteñen que· a Xunta es_tá ·
a favorecer uriif 8:nientE;
interes.es privados.• · ·

optan áó sela~~ .:'. :·
·.do vertedoiro de··aens··...~ .
~ ~·

~

D~zaseis elJlp t~s¡as

O transporte de material radiactivo reviste grande perigo debido á
tico de Kaxokhistan ao Irán.
/

faltad~ transparéncia na

sua

~lizaciÓn. Na fo~, ~slado de uránio enriquecido desde a
·

·

ex_república sovié-

·

As autoridades españolas permiten entrar nas augas xurÍsdicionais mentres-Panamá non dei~a -usar ocanal·
1

O Reino Unido, Franza·e Xapón preparan
unha rota marítiina con material radiáctivo
por diante das costas galegas
Cunhas periodicidade mensual
ou bimensual, as costas galegas serán rota de paso de
embarcacións cargadas de material radiactivo con orixe no
Reino Unido ou a Franza e dirección ao Xapón ou viceve~sa.
O Pacific Pintaif, procedente do
Xapón e con dirección á Franza,
en rota através do Cabo de Boa
Esperanza e cargado con combustíbel nuclear gastado, pasou
do 23 ao 25 de Agosto por diante das costas galegas a menos
de 75 millóns de Fisterra, dentro
das augas xurisdicionais españolas. As catorce toneladas de
plutónio usado que portaba. van
ser tratadas na Franza para
convertelas en material reaproveitábel (para bombas ou como
combustíbel nuclear) e volverán
ao .Xapón por via marítima no
que é un ensaio para estabelecer unha rota estábel que leve
· plutónio ou resíduos radiactivos
desde Xapón a Europa para ser
tratados e ·voltar posteriormente
ao Xapón,' informa a organiza ~
ción ecoloxista Greenpeace.
Ademais ' deste transpor_te, que
se teña notícia, nos últimos cinc~ anos producíronse outras

duas viaxes de embarcacións
cargadas con material nuclear.
En 1992 rexistouse unha viaxe
da embarcación Akatsuki Maru
desde Europa ao Xapón levando material nuclear tratado. Daquelas a rota foi atr-avés do Cabo de Boa Esperanza. En Febreiro de 1995 un barco británico, através dó Cabo de Fornas,
levou ao Xapón resíduos radiactivos tratados na Franza.

suas augas xurisdicionais, mália
que chegar ás 75 millas, como en
Fisterra, supoña un risco elevado.

através de sendas compañias
estatais, Cogema (Franza) e
BNFL (Reino Unido), teñen· un
negócio de reprocesado de
material radiactivo através .da
disolución química do combustíbel nuclear irradiado.

As rotas marítimas definitivas
son un segredo, como o é a periodicidade dos envi0s. A organización ecoloxista Greenpeace
sospe_
ita _que h.oubo má1s ·t[ans- ~- ..-Con isto~ .co_nquírese. separar o
·portes de·s-tas caracterfsticas ,. · uránio e a· plutónio, ºpe'ro xérapero q¡¿e se producen con total
se . grande cántidade de re sí- ·
.· mutismo' por parte-das au.torida" ·: .duos radiactivos (cento oitenta
des dos_. tres países. Alguns es-.,.·~ e.nove veces máis que o comA intención do -Xapón , a - Fr~nza
tádos~- cbegan a . ent~ir~rs~atrá- ':. bustíbel irradiado).
vés da_,_ prensa de que ·hai em- · ·· __ ·'
e o Reino Unido con estas viaxes ao longo de cinco anos er;a
barca~ións cruz.ando as suas
9 uránio e o plutónio reprocecoñecer cal era a receptividade · augas xurisdicionais. Con,,todo, · sacios-, adem_ais de parte dos
da comuriidade internacional
Grée_npeqce deu unha curtá lista· resíduos que xera (levar todos
ante o traslado , via .marítima
de embarcacións sospeitosas de
os resíduos abrigaría a efecdesde o Xapón , de materjal nurealizar estes transportes: Pacituar moitos máis envíos) volclear usado para reprocesalo na
fic Grane (antes Akatsuki Maru),
ven ao Xapó"n en transportes
Grande Bretaña e a Franza ~
Pacific Pin1ail, Pacific Swan e · cuxa seguridade está condicioPacific Tea/. Con respeito ás ronada pala falta de transparéntas seguidas, a organización inPaíses como Suláfrica impeden
cia na que se realizan, de moaos barcos cargados con material· ternacional traballa con catre hido que comportar.ia riscos en
póteses, pero duas son as máis
radiactivo pasar polo meio das
caso de emerxéncia.
posíbeis: cruzar o Cabo de F.orsu~s augas xurisdicioniais, por isa
han navigar por fóra das 200 minos ou o de Boa Esperanza.
O Reino -Unido e a Franza esNambos casos, as augas gatán a aproveitar os planos· de
llas. Outros, como Panamá, non
legas forman parte ·da rota.
permiten o uso das suas instalareciclaxe da indústria nipona
de xeración de enerxia eléctricións (a canle de Panamá) para
ca ·en centrais -nucleares nun
estes traslados. Pero hai ·outros
Negócio lucrativo
pero contaminante
negóc io moi lucrativo para
estados, como España, que perambas partes pero moi contamiten que os . barcos naveguen
Os estados francés e británico,
minante.+
por dentro das 200 millas das

··ápreser:itaron pro postas ·_
. . · par·a o co-n curso ~
··. convocado polo concelÍo
da Coruña para pechar o·
vertedoi'ro de Bens, selalo
e rexenerar ecolóxica e ··
meioambientalmente o
bairro de San Pedro de
Visma. As dezaseis
propostas foron aceitadas
inicialmente porque
cumprian os requisitos
legais e técnicos que
exixia o concúrso.
O Luns oito de Setembro
ábrense as plicas para,
posteriormente, adxudicar, _
tras un estudo técnico e a
análise da corporación, as
citadas obras. O custe
total do proxecto é de
2.093 millóns de pesetas e
conta co financiamento da
Unión Europea e do
concello da Coruña.+

Aconsesionária
admite deficiéncias nos
estacionamentos de Lugo
Os estacionamentos baixo
·
chan dé Lugo teñen
problemas de ventilación e
de iluminación , segundo
recoñeceu a empresa
concesionáriá do servizo ,
contra a que o concello ten
aberto un expendent~ de
sanción. Outra deriúncia
formulada contra a
concesionária, que explotaos estacionamentos que ela
mesmo construiu , é que as
prazas son estrE)itas· de
· máis. Contado, a empresa
rexeitou toda culpa poli:is
d_eficiéncias culpando á
· subministradora da e.nerxia
eléctrica da mala iluminación
e apresentando un informe
do coléxio de arquitectos
conforme ao que a
dimensión das prazas é a
aprobada no proxecto de
construción . +
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AXunta planea celebrár-un c9ngreso sobre escritores rn~dievais oano 1998
Woodstock católico, Ribeiro
sinala a intranxiséncia dos
asistentes. "O Santo Padre,
. os can ticos e a euforia
·
colectiva tinham-lhes
certamente refori;ado as
conviq:6es, o que .os levava,
por exemplo, a rejeitar, sem
desdém mas com firmeza , os
panfleto em defesa dos
direito das mulheres que
algumas corn.josas mllitantes
se obstinavam en
distribuir".+

OMinistério de Fomento
volta a illa.de San Simón aos viciños
-C-- MAR MATO

Foi tema de cantigas no Me·dievo, lazareto no séqulo XIX
para cuarentena dos buques
é cárcere de antifascistas no
XX. A illa de ·san Simón pervive abandoada coas sftvas
- como amigas, e·ntre caseróns
·de pedra e unha ermida abandoada. Tras banquetes e festas na posguerra para xefazos militares, pasou ao esquecemento. Agora, os viciños loitan para que a Xunta a
abra ao goce público ante o
anúncio de que o Ministerio de
Fomento en Setembro voltaralla aos viciños de Cesantes.
O interior da Ría de Vigo atópase ·entm a néboa do pasado e a
bruma do presente. Ao pasar a
Ponte de Rande atopamos Cesantes, po'uco despois de Redondela. Ali eríxese a lila de San
Simón, cantada polo trobador
Meendiño que no medievo compuxo a Cantiga de Amig_o na que
· unha muller choraba a longa espera polo seu amante'. ¿Quen
non coñece os dous primeiros
versos? "Sedíame eu na ermida
de San Simón e cercáronme as
ondas que grandes., son ".
Aquel lugar de ensoñacións que
, cantaba Meendiño foi povoado
de mansións de pedra e de suntuosQs xardins. Pero agora esmorece entre os temporais e as
silvas. Despois de décadas de
esqúecemento por parte da Administración Estatal, que era a
proprietária da illa, o Ministerio
de Fomento en Setembro voltaralla aos viciños de Cesantes. A
história non remata aquí, senón
que agora loitarán polo uso e
goce público do lugar.
Os viciños non queren que se
privatice. Desde EU-EG, Pilar
Martínez, advirte que non ~e faga nada sen contar cos viciños .
"Queremos que se lle dé unha
splución. E cando pedimos unha
solución non estamos a talar de
privatizar a illa".

Únha illa con história
San Simón en realidade son
duas: San Simón e Santo António. Pero no século XIX quedaron unidas por unha ponte. Desde o. Medievo os templários, os
monxes franciscanos e o pifata
Drake habitaron nela. Tamén a
batálla de Rande (1702) tivo repercusións ali , cando os ingleses· destruíron o convento como
símbolo de vitória.

Católicos
ámoda

San Simón en realidade son duas: San,. Simón e Santo António,.pero no século XIX quedaron unidas por unha ponte.
XURXO LOBATO

rememorar un trazo da história.
Através das suas verbas podemos imaxinar como traballaban
os presos para acond icionar
illa. "Tíñana moi coidé;tdiña. Ninguén lle paga nada e comer,
malamente ... Os que eran de lonxe non tiñan que comer. De noite, collían uns paos e cando saían as ratas grandes tirábanllo e
zas . Sempre collían algunhas.
Logo por aí collían mexilón, que
hai moitos. E despois, a aquela
hora tiñan que ir pasar lista".

a

Amador, un ex-botero da lila de
San Simón segue remando pola
ría. E de cando en vez lembra
como pola Noite Boa lles levaba
augardente ou viño aos presos
de lonxe a cámbio de cartos, a .
pesar de estar proibido. Sen embargo a última vez que 9 fixo, un
· vixiante cachouno. "Un oficial da ·
prisión baixou á barca e eu tiña
a bebida, a comida e as cartas
que lles enviaba a familia -lem. bra Amador. Veu o oficial e foi
mirar a bordo e mirou o que tiña
e foillo ·dicir ao xefe de prisións,
que se chamaba Joaquín, un home alto de sesenta anos". O xefe do cárcere chamou ao botero
para que subira onde el estaba.
A ameaza foi tallante . "Díxome
que se volvia pasar algunha
cousa máis á illa, fusrlábanme.".

Paseo pola desolación

Amador Bouzón olla con nostalxia a illa. Bota en falta aqueles
tempos nos que todo estaba limpo e arranxado, cando as casas
estaban intactas. "Parece mentira que deixaran destruír isto".
Xusto a carón do peirao principal
está a casa máis nova, qúe ·apeA lenda negra chega a ela coa
nas conta cunha década. E a calepra. Porque por unha Real Orsa dos gardas que postas polo
de en 1830 creouse -al-i un lugar . Ministerio ata hai pouco coidQ.de cuarentena e de observación
ban que ninguén se acDegara.
de buques, chamado o Lazareto.
No século XX, ir ao lazareto trala
Agora San Simón é como unha
guerra civil significaba cárcere
illa pantasma. Sen emoargo nóillada para os antifascistas e antase que fai pouco tivo visita
tesá de penas de morte. Os enporque sobre unha cadeira lixacargados de levalos da terra á
da hai unha revista coa data de
illa eran dous boteros, viciños de
Agosto deste ano . Todo está
Cesantes . Un deles aínda vive,
desordeado, faltan causas, é Amador Bouzón Cabaleiro.
abondan latas de refrescos e
cervexa polo chan. Desde o
Arnador ten 77 anos : Tralos
concello de Redondela lembran
seu_s olios azuis escur~s pódese- · que- o aceso-está proibido, pero

a xente esquece a imposición, a
un paso de declarala pública.
San Simón é como unha pequena selva. Os buxos cóntanse como estrelas. Un pouco máis arriba, atopamos a casa .onde vivían
os presos republicanos durante a
guerra. Conta Amador Bouzón
que nesta-casa "estaban os de
máis complicación. Os outros andaban "saltos" ao tempo que os
vixiaban un gran número de gardiáns. Enfronte, sitúase o comedor, un edificio con tres cuartos
grandes comunicados por un corredor. Nos bos tempo_s_ facian
festas e falanxistas de moitos recunchos acudían a elas".
A illa non, é o que semella desde
a terrá. E empinada e grande.
·Os edificios antigos son seis aosque hai que sumar a ermida na
que reside o santo e ao que· alg uén lle cortou os brazos hai
pouco. Tan só perduran un confesionário destartalado, e unha
pia sen auga bendita. O máis
novo é, na fachada, unha placa
en honor a Meendiño e as pintadas con nemes dentro da igrexa.
Nada máis sair da ermida, entramos nun paseo cuberto polas
pólas das árbores. As follas cáidas mailo musgo de -más de catro centímetros de alto fan de
moqueta. Un lavadoiro, a casa
grande-que se ve desde o tren e
maila e.strada-, o hosp.ital e a
casa onde chegaban as monxas
no verán cos nenos orfos, son
outros dos edificios que agora
semellan cortellos.
.Hai uns días, o Conselleiro de
Cultura anunciaba que no vindeiro ano celebrariase na illa un
Congreso sobre os trobadores
mediévais por mor do Día das
Letras Galegas. E hai un mes, falábase d1:.1n Centro de lnvestigacions Mariñas, idea que o
Concello. de ·Redondela leva suxerindo hai anos.·
Os viciños esperan que a fita que
precintaba a illa dende hai anos e
que proibía o aceso desapareza.
Alguns peden .unha ponte para
acedera San Simón. Todo está
suspenso no aire e, ao tempo, to·do-poderser au_ga de, bmralla.+

A coma do encontro dos
xóvene católico en Paris, o
conespondente do xomal
portugués EXPRESSO na
capital francesa, Daniel
Ribeiro, aponta a renovación
estética da mocidade que se
reuniu con Xoan Paulo II.
"Primeiro ao o jovens,
alegres, descontraído e
coloridos, que se passeiam por
todos os cantos de París
entoando canticos nao
necessariamente católicos,
vestidos de ténis, jeans, e
cali;oes e empunhando as
bandeiras nacionais dos
respectivos países, que
contribuem para dar a capital
francesa urna imagem festiva.
Dépois, sao os discursos sobre
a solidariedade para combater
a miséria e apoiar os mais
desfavorecidos( ... ) E, porfim,
sao-os paramentos oficiais do
Papa e dos oficiante~, bispos e.
cardeais qu~ participam nas
Jornadas Mundiais da
Juventude, todos eles
desenhados pelo estilista
muito in Jean-Charles de
Castelbajac".
Segundo o xomalista, esta
renovación está planificada
até o útlimo detalle. "Mesmo
os produtos ditas derivados,
destinados a contribuir para o
financiamento do
acontecimento, como as tshirts, isqueiros, bonés, leni;os,
postais, posters, canetas,
autocolantes e discos CD,
acompanham este new look
do catolicismo, e foram
desenhados por figuras de
moda parisiense como
Castelbajac ou Dubuisson
( .. . ) Para a missa de amanha,
no hipódromo de
Longchamp, nos arredores da ·
capital, os arquitectos ,
construíram urna catedral
virtual qu~, no caso, faz
lembrar a basílica de Sao
Pedro en Roma".
"A campanha publicitária das
Jornadas foi entregue a muito
profissional empresa Publicis,
responsável pelos 750 .
cartazes que foram colocados
em Paris ( ... ) Apoiou esta
realizai;ao tal como
aconteceu con outras 50
granges empr.es?s, ent re elas a
Air France e a companhia de
transportes públicos de Paris,
que fiz eran descontos
especiais, e a Apple, que
fomeceu os computadores".
Má.Jia a apariéncia de

En defensa
do aragonés
O semanário SIETE DE
ARAGÓN reallza unha defen a
contundente do aragoné na
editorial d seu númer de
Ag to tra a deci ión de que
o XVIII Congres da
A ociación Internacional d
Língua Cultura Am azada
se celebre n Hue ca. "O
imp rtant é que a
con iderada língua mái
pequena de Europa
Occidental continua dando
pasos á frente, e perando e a
solución que garanta o seu
fut.uro. O traballo dunha
grande can tidade de per oa e
asociacións está vendo o' eu
froitos, ainda que a veces,
máis das desexadas, toparon
coa inéompresión duns e a
intransixéncia doutros ( ... ) O
importante é que todos
aqueles que traballan a prol
da dignificación destas duas
realidades lingü ísticas
{aragones e catalán na zona
oriental) sumen o seus
esforzos para poder
reivindicar o que é xu to e
que desde hai tempo teria que
ser normal ( ... ) Ainda os
nasos políticos poden
reconciliarse cun tema ao que
sempre lle deron as costas e
que seg ue senda unha da
uas grandes asignaturas
pendentes despois de vinte
anos de Democrácia e
Au tonomia". +

A valentia
do BNG no
caso Ferreiro
Antonio Ferreiro, pai do
empresário Xavier Ferreiro,
encarcerado en Miami por
comerciar con Cuba, declara
no FARO DE VIGO do
Mércores 3 de Setembro a
decepción_co Governo
actual. "Semp_re votei ao PP
pero nas vindeiras non vou
votar a ninguén ( ... )Teño
que agradecer a va lentia do
deputado do 'BNG Francisco
Rodríguez que defendeu ao
meu fillo n o Congreso". En
relación a entrevista mantida
entre Abel._Matutes e a filla
de Xavier Ferreiro di que
"T odo aquelo foi unha
montaxe política, non
vo ltamos a saber nada( ... )
Ao meu fillo advírto lle: n on
esperes que est~ Governo
vaia facer nada por ti".+
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bie·n esa dialéctica do bilingüismo harmónico. A maioria da
sociedade asume unha galeguización que eles, por españolistas, non levan adiante :
Non hai outra explicación.
Cales serian as medidas-que
deberia desenvolver no campo lingüístico un governo nucleadc por nacionalistas?
Primeiro compre unha definición
de que tipo. de so.ciedade, lingüisticamente talando, queremos. Se queremos unha sociedade na que a língua própria sexa unha língua normal non queda outra que partir dunha actuación en sectores nos que a língua .é escandalosamente deficitária, ·pór exemplo a mocidaae.
Non se poden levar medidas demaneira descoo.rdenada ou dando paos de cego como até o
momento semella que se estivo
facendo.
Convén unha planificación global. De riada vale pretender a
galeguización das camadas
máis novas da sociedade se
non se levan adiante máis me-.
didas que aquelas que van adi cadas única e exclusivamente
ao ensino. Se existe un ensino
non hai
impartido en galega
unha bibliografia, unha- literatura, un cinema, un cómic, unha
oferta televisiva, unha oferta
musical en galega os rapaces
e rapazas atoparar¡se con facetas da sua vida sen normalizar. Nos meios de comunica. ción , por exemplo , as maiores.
cotas ·de norm?l ización pódense conseguir vi nculando os
procesos. de subsídios á presenza do idioma.

e

A. IGLESIAS

Manuel Portas.
'A sociedade demanda máis galega enon simulacros_de política lingüística'
*

PAULA BERGANTIÑOS

"O MAPA LINGÜÍSTICO DA ACADÉMIA GALEGA DEMOSTROU QUE A·soCIEDADE DEMANDA UNHA POLÍTICA ,DE GALEGUIZACIÓN
MÁIS AVANZADA ", AFIRMA MANUEL PORTAS , AUTOR DE NUMEROSOS TRABALLOS DE CRÍTICA LITERÁRIA E DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LÍNGUA , QUE VEN DE PUBLICAR A TERCEIRA EDICIÓN , REVISADA E AMPLIADA, DO LIBRO LÍNGUA E SOC/EOAOE NA GAlllk
(BAHIA EDICIÓNS) NO QUE INCLUE IMPORTANTES OBSERVACIÓNS DERIVADAS DO ESTUDO DO MAPA SOCIOLINGÜÍST/CO GALEGO.
Na nova edición da sua obra
amplia o achegamento ao feito sociolingüístico do país
coa analise do Mapa Sociolingüístico Galega. Que novida-·
des puxo de manifesto esta
investigación?
É un estudo moi profundo ao
que hai que lle sacar punta. O
bon que ten é que pésie a ser
subsidiado polo poder da Xunta, pensemos que é un traballo
que se fixo nunha comisión de
sociolingüística no seo da Real
Académia, é un traballo científico que aporta por primeira vez
unha radiografia completa da
situación real da nosa língua.

mente superior ao que está desenvolvendo o poder autonómico . Cando se lle pergunta á
xente se os galegas deben saber galega a inmensa maioria
(nove de cada dez) di que si,
por tanto , nas suas valoracións
están mesmo por riba do qu~
estabelece o próprio marco
constitucional . Por outro lado a
función que se lle atribue 'ao
galega en campos como o ensino, a sanidade, as actividades económicas ou as relacións individuais, están moi por
encima do que está senda a
prática real. Ou sexa, esa miraxe que estabelecia que-ternos
máis do que realmente pediria
o povo é falso. Demóstrao un
estudo que está feito por unha
série de especialistas para unha institución nada sospeitosa
de "galegl) ismo exarcebado ".

mínimos. Houbo moita capaciexclusivamente. Onde hai unha
tación do funcfonariado pero os
deserción lingüística nestes
momentos é nos españois taníveis de utilización do galega
non teñen medrado. Déronse
lantes. A sociedade demanda
pasos, eu non quera pensar
galeguización e a convivéncia
lingüística está favorecendo
que haxa má vontade cando a·
ese proceso . Neste contexto
Conselleria organiza as suas
unha política lfngüística sé.ria,
actividades , pero o que está a
ou polo menos decidida, consedesenvolver non é unha polítigu iria unhas cuotas de normalica lingüística. Non houbo planización do idioma elevadísimas · -ficación, o que -houbo foi unha
tendéncia a confundir a acción
nun prazo de tempo realmente
breve e s·en nengu n tipo de
lingüística coa ideoloxia linconflito social.
·
güística.
Afirma que a sociedade poderia asimilar unha política normalizadora máis decidida que
a actual. Cal é a sua valoración do traballo feíto pola
Xunta nestes tre anos de Lei
de Normalización?

Apresenta navidades que desminten alguns dos tópicos que
até o de agora definian a situaN,o momento de facer unha plación sociolingüística. Revela
nificación lingüfstica hai duas lique a nível de atitudes o pavo
Pésie a isto confírmase un · ñas que compre desenvolver: a
galega non manifesta o seu
abandono no uso do idioma
planificación da língua e a pi~auto-ódio na utilización da língua a nível individual. O estudo
sobre todo por parte da mo- . nificación social dos seus usos .
das atitudes demostra tamén
Até o momento houbo por parte
cidade.
que esta sociedade po~ asida Direci:;ión Xeral de Política
milar unha política lingüística
O abandono dos galegas talanLingüística unha concentración
normalizadora moito máis deci- . tes do seu idioma é mínimo en
absoluta en atender á formulad ida da que se está a facer
comparación coa proporción de
ción do código, in.cidindo nun
neste momento.
español talantes qüe nun protema tan polémico como é o da
normativa.
ceso de galeguización chegan
o pbvo galega está por un gra- a asimilar o galega como língua
do de normalización infinitaNo resto os pasos dados foron
de uso normal, maioritária ou

Intentaron vendernos bilingü1smos harmónicos que son autenticas aberracións ·no sentido ·
conceptuál da palabra. En Galiza si que existe un conflito lingüístico que padece só un
sector da sociedade que é o
galega talante . O mapa sociolingüístico teoricamente foi deseñado para, determinar unha
política lingüística. Na sua
apresentac ión Fraga lribarne
afirmaba que para poder actuar
era neces-ário coñecer a realidade.

Por outro lado vincular a función pública con perfis lingü ísticos taméri é fundamental. Se
hai persoas na función pública
que cobran da sociedade terán
que usar a lingua própria e non
só demostrar a sua competéncia a través de probas moitas
veces ridículas . o funcionário
ten que perder esa concepción
arcaica do seu papel e comprender que está aplicando u.n
servi~o que tamén é lingüístico.
A condición fl:mdamental seria
que , por parte de toda institución pública vinculada directa-·
mente aos procesos democráticos, se levase adiante unha
asunción da responsabilidade
particular que ten cada nível.
Non se pode cargar todo o debe nunha in·stitución en concreto, os conce llos por exemplo,
tamén teñen que mergullarse
na normalización .
Poderiase falar de avances
importantes a curt_o prazo?
Non creamos que unha política
lingüística dun governo de calquer tipo pode ter logros espectacularmente imediatos ;
pensemos que os movimentos
sociolóxicos son movimentos
paul~tioos.

Nembargantes se hai un governo diférente, digárnolo así,
enfra aspas, e houbese participación nacionalista, o cámb io
teria que ser perceptivo. A ga1eg u ización está chegando á
sociedade . Hai xente que sen
ter unha militáncia enraizada
O siléncio no .que o manteñen
ou pertencer a unha agrupaagora é inconcebíbe.I. Non lles
ción nacionalista está asumindebe interesar o que di porque
do o idioma. A maior esperansenón no se entende que non . za é o cámb io de at itude que
leven adiante unha polHica ' se está a producir no ·co nxunto
máis decidida é que non cámda sociedade. +
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Éntralles auga polos tellados ecáenselles as fachadas

OParque Natural
do Xurés funciona sen
normas de uso e xesdón

·os viciños do Carme acusan a Paco Vá1que1
-de manter as vivendas en estado 'lamentábel'

O Parque Natural da Baixa
Límia-Serra de Xurés, criado
en Febreiro de 1993; funciona
sen normas de uso e xestión,
a sua Xunta Reitera actua con
escurantismo e falta de
información e opera na
alegalidade ao permitir a .
asisténcia de invitados ás
suas deliberacións. Mália que
xa foron investidos 600
millóns, hai casos coma
Entrimo, onde os únicos
prexudicados polo Parque son
os viciños, que suportan as
suas normas, pero non
· acadan os benefícios dos
investimentos. Outra das
consecuéncias do irregular
funcionamento do Parque é
que os alcaldes da zona
venden c_omo próprias as
obras que paga o Parque.•

-0- P.C.

A asociación de viciños das
vivendas do Carme da Coruña
reiniciaron as suas-protestas
en demanda de solucións par a que se arranxen as deficiéncias que teñen as casas.
As 250 vivendas protexidas
dependen directamente do
concell.o e os viciños entenden que este deberia facerse
cargo da sua reparación ou
poñelas á venda para que eles
mesmos puideran arranxar as
averias. Pésie ter solicitado
en dez ocasións diferentes
entrevistas con Paco Vázquez
para tratar o tema non obtivero n resposta algunha, polo
que entenden que o alcalde
da Coruña non está interesado en solventar os problemas.
Segundo os viciños, os tellados
e as fachadas filtran auga no interior, as tubarias teñen buracos, o alcantarillado perde augas fecais e as ventanas e as
fachadas caen a cachos. Xosé
M. Rodríguez Casteleiro, presidente da asociación de viciños
asegura que "desde hai 20 anos
non se volveron pintar as fachadas e desde hai máis de 30
anos non se efectuou nengunha
reparación nen no interior nen
no exterior", polo que o estado
que apresentan é "lamentábel".
As vivendas están ocupadas
desde hai 35 anos e foron construidas polo Instituto de Vivenda
en tempos da ditadura franquista. Aos 20 anos pasaron a depender do concello , quen se
comprometeu a poñelas á venda
para que os seus habitantes puidesen aceder a elas en propriedade. Mália ter a responsabilidade de mantelas en bo estado de
uso, o concello non destinou en
todo este tempo nengunha partida orzamentária para este fin
Ao tempo, ao viver en réxime de
aluguer, os viciños tampouco
queren investir os máis de tres
millóns de pesetas que precisaría cada edifício, segundo estimou o arquitecto que lles fixo o
estudo, nunhas casas que non

Realizan a concentración
en Padrón sen consultar
aos afectados ·

Os residentes tentaron sen éxito reunirse co alcalde. Na foto, Pazo do Concello.

son da sua propriedade. A solución que propoñen é que as repare o concello ou que se poñan á venda a un prezo razoábel para poder facerse cargo
eles mesmos da reparación.
Pésie ter solicitado, en 'dez ocasións unha audiéncia co alcalde,
este nen sequer respostou e a última información recebida polos
viciños é que desde o concello se
van destinar 15 millóns de pesetas para realizar os arranxos necesários. Rodríguez asegura que
"é unha cantidade ridícula e non
chega nen para comezar. Son
256 vivencias e precisarían arre-·
dor de 300 millóns de pesetas". O
representante dos viciños sinala
que, paradóxicamente, "desde o
concello estase pedindo aos proprietários das vivendas da cidade
que arranxen as fachadas ameazando con pór unha multa se non
o fan, pero, pola contra, non
adoptan nengunha medida para
arranzar as suas próprias".

Nunhas declaracións realizadas
polo próprio Paco Vázquez, este xus'fificara o estado de abandono do Grupo de vivendas do
Carme amparándose no feito
de que os viciños pagan un
arrendamento histórico e argumentando que "os arranxos non
os paga o concello, os pagan
todos os coruñeses". Sobre este aspecto, Xosé M. Rodríguez
insiste en que "as leis téñense
que cumprir, paguen os inquilinos 175 ou 100.000 pesetas", e
engade que "non existe nengun
artigo na lei de Arrendamentos
Urbans que faga alusión á cantidade de renda que paga o inquilino".

Especulación imobiliária
Os vidños temen que de fundo
haxa un problema de especulación inmobiliária. No momento
no que se construiron estas vivencias o bairro non estaba dotado con nengun servizo e nen

A. IGLESIAS

sequer estaba asfaltado. "Moitos funcionários locais e estatais rexeitaron, daquela, a vivencia que lles adxudicara o
concello no Grupo alegando
que era imposíbel vivir nesta
zona porque para moitos era
unha espécie de povoado marxinal e mesmo non estaba ben
visto relacionarse coas suas
xentes", indica Rodríguez . .
O que antes era unha zona de
monte converteuse, na actualidade, nunha ·área residencial.
Do lado do Grupo do Carme
construíuse un centro comercial
e ubicouse o polígono de vivencias dos Rosais. "Nós vivimos
en vivendas antigas que só teñen tres prantas e que están so~
bre un terreo que se revalorizou
coas mellaras feítas na zona. Se
venden o terreo pódenlle sacar
moitos cartas e poden construir
edifícios máis altos. Por iso quérenos botar fora", asegura o presidente da asociación. •

Montará unha imprenta ideal para traballar para Continente, que se instalará na cidade

Un concelleiro de PontevedrG fai obras sen· licéncia nunha nave sua
º

O 1 tenente alcalde de Ponteved ra, Heládio Portela (Pontevedra
Unida, coaligada co PP), está a
realizar obras sen licéncia nunha
nave industrial para albergar un. ha rotativa de .imprensa de catre
cores, xeradora dunha actividade
considerada como produtora de
resíduos tóxicos e perigosos, po- ·
lo que tena que estar censada e
situada no polígono industrial do
Campiña, lugar que contaría cos
servizos necesários para mitigar
o impacto ~destas actividades :
Mentres o BNG denunciou a ilegalidade da obra, os traballador~s da imprenta de Portela teºmen

un peche encuberto e un traslado de parte da maquinária ás novas instalacións.

Comisión Municipal de Urbanismo, o señor Portela deberia saber que a realización de calquer
obra maior de acondicionamento precisa de licéncia municipal",
lembrou o BNG.

Heládio Portela, proprietário pe
Gráficas Portela (Grapar), teríase feito cunha nave industrial siHelário Portela está a instalar
tuada na rua As Pereiras, no
bairro do Marco, através dunha
unha máquina de impresión rosociedade presumibelmente dis-· tativa de alta velocidade de' impresión, de características ideais
tinta a Grapar. Segundo denúncia o BNG, na nave producíron- . · para a realizar folletos de ofertas
publicitárias como as que necese derrubes de tabiques exteriositan as grandes ~uperfícies cores , construc'.ón de peares e
merciais· como Continente. Preinstalación de vigas, pero -sen
cisamente o voto de Portela foi
contar coa preceptiva licéncia
decisivo para a aprobación da li:
municipal. "Como membro · da

céncia de construción deste hipermercado en Pontevedra.
Os traballadores de Grapar, empresa cunha delicada situación
financeira -debe atrasos, hora$
extras e pagas extraordinárias
ao~ seus empregados-, sospeitan que a operación comporte
un peche patronal encuberto para abrir unha nova ernpresa sen
as cargas laborais actuais pero
con parte da maquinária da- empresa. Lonxe están os tempos
nos que Grapar conqueria man
de obra barata através dos presos do cárcere da Parda.•

Máis de cen comuneiros
afectados polo proxecto de
concentración parcelária do
sector 1-11 Padrón-Rois
denunciaron a toma de
posesión das parcelas sen
consultalos e sen recorrer
ao ordenamento xurídico
vixente. Os co·muneiros
estiman que o proxecto
realizouse con presas por
intereses eleitoralistas e
que se levou a cabo ccm
moitas irregularidades,
como é a auséncia de
marcos, que haxa parcelas
sen via1s de aceso e que
algunhas pistas sexan
inutilizábeis pola falta de
firma e que outras fosen
destruidas polo gaseoduto.
Os viciños exixiron a
intervención de EstruturasAgrária~ para, por unha
banda, subsanar fallos da
concentración e, pola outra,
para obrigar a Enagás a
reparar os danos
provocados.•

Irregular levantamento de
actas das expropriación·s
da via rápida do Salnés
A consellaria de Política
Territorial volveu a recorrer ao
irregular procediménto
habitual de non comunicar en
forma ao alcalde de Sanxenxo
o levantamento de actas para
ampliación da via rápida do
Sslnés até Ogrobe: lsto
permitiu ao alcalde Xosé Luis
Rodríguez (PSOE) non acudir
ao acto, preyisto para o Luns
1 de Setenibro, e retrasalo
unhas semanas. Mentres os
técnicos da Xunta esperaban
ao alcalde, 200 viciños de
Noalla -parróquia afectada ·
po!o vial, que en sete
quilómetros non ten nengun
aceso- permaneceron diante
do concello para protestar
' polo proxecto. O concello
decidiu recorrer diante do
contencioso administrativo a
ampliación do...,vial. •
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A compra do grupo mediático Antena 3 pola empresa T elefó,
nica apoiada polos bancos Santander e Central Hispano supón
un cambio 'importante no panorama televisivo español. Só o
grupo Prisa e o grupo Conde de Godó pode considerarse hoxe
a salvo das gadoupas do Estado central pilotado polo actual go,
vemo de J. Mª Aznar. Unha longa e cruenta batalla se deu nos
meios de comunicación despois da marte de Franco. Como en
todos os reximes autoritários toda a prensa, rádio e televisión
estaba controlada polo Estado que contaba, ademais, con me,
canismos adicionais tipo censura e represión política para con,
trolar os posibeis "desvíos'>. A fundación do grupo Prisa, crea,
dora da cabeceira de "El País", afnda é lembrada polos que ti, ·
ñamos interese en coñecer unha nova información democráti,
ca e independente. Unha tras doutra foron caíndo tódas as ca,
beceiras dos diários importantes na época franquista. Só o diá,
ria ABC resistiu impasíbel cun número de leitore fiei arraci,
mados en torno á monarquia centralista con ribetes autoritá,
rios engrosados pola desaparición de diários como "El Alcázar".
Hai que recoñecer que se deron grande cambio na pr n a a
nível estatal máis no nível provincial permanecen periódicos
típicos da época franquista como "Las Provincias", "La Nueva
España", etc., dos que só os seus nomes son toda unha declara,
ción de princípios. É no nível autonómico de Catalunya e País
Basco onde irrumpe unha nova dinámica cos diários en línguas
próprias con significativa preséncia mediática. A todo isto na
G aliza, case non se move unha folla e mantéñense as cabecei,
ras da época franquista.

Manifestación en Madrid contra as _cuotas do leite en Outubro de 1996.

Outra das demandas é que se pague_
nas reten_cións polo leite
.

-

-

Os gadeiros manifestaránse
antes das ·eleicións se o Ministério
non publica os datos da .supertaxa
90- P. BERGANTIÑOS

O Xoves 28, en réxime de autoconvocatória, reuniase a :Mesa
do leite coa asisténcia única do sector produtor.-Logo da xuntanza, os sindicatos anunciaron a convocatória dunha nova
reunión ao redor ~o 1O de Setembro. Se p~ra entonces a Administración segue negándose a publicar os dató s da última
campaña e os empresários a pagar as cantidades retidas, poderian convocarse novas mobilizacións antes da campaña
eleitoral. Os representates dos produtores 1amén acordaron a
-elaboración dun doc.u mento no que se reco 1fan todas. as. de-·
mandas do sector lácteo e que ser~ apresentado aos diferen-·
tes grupos parlamentários co obxectivo de que se comprometan a incorporalo nos seus re~péitivos programas de governo.
1

Un aumento da cuota de produción que teña como referente a
cuota acadada durante as duas
últimas campañas é a primeira
das demandas incluídas no documento que ten que redactar o
Sindicato Labrego Galego. Este
aumento inicial teria que ir
acompañado dunha suba anual
que permita equiparar nos vindeiros anos a cuota de produción galega á média que existe
na Unión Europ.ea. Mentres na
actualidade a r.nedia comúnitaria
se situa
redor dos 120.000 li- tros por explotación, a galega
non supera os 40.000. Neste·
sentido os produtores acordaron
que non p~garán a supertaxa
senón existen garantias de--que
se cumpran estas condicións.

ªº

No documento que se apresentará ás diferentes forzas políticas
tamén se inclue a necesidade de
elaborar un plano de infraestruturas que garanta que o sector
lácteo non saia prexudicado pola

ct:Jltura prometeu o pasado ano
2.000 millóns de pesetas para o
acondicionamento das explotacións e a catro meses da entrada en vigor da normativa comunitária ainda non sabemos nada", sinala. Segundo ten valorado este sindicato o problema
poderia apresentarse sobretodo
nas explotaciQns que non teñen
capacidade económica para facer reformas e que necesitan
axudas para cumprir un plano
estrutural con garantías.

Outras das exixéncias dos pronormativa europea sobre calidaductores e que .a Administración
de e hixiene sanitária do leite e
se posicione ante talquer tipo
dos derivados lácteos que entrade medida qu·e vaia en contra
tará en vigor partir do 1 de Xadas explotacipns leiteiras. Este
neiro do vindeiro ano. Esta normativa estabelece rigurosos · ponto retírese en concreto a :un
borrador elaborado polo Ministécontrois de calidade que incluen
rio de Agricultura e que de aproanalises sobre o cantidade de
barse obrigaria ás empresas a
xérmenes, de células somáticas
reter aos empresários unha pore de inibidores que contén o leite
éentaxe do pago do leite produ·e que son determinantes para
detectar nas vacas enfermida- -cido por unha explotación desde
o mesmo momento .no que se
des ou medicamentos.
pasara un litro da sua cuota.
Segundo explica Manuel Dacal,
Pendentes da·reunión que a Merepresentante do SLG, para que
sa do Leite celebrará a primeiros
os produtores poidan manter a
de Setembro, os produtores xa
produción do leite tipo que. estaanunciaron que de non existir unbelece a normativa é necesário
ha resposta do Ministério sobre a
que existan infraestruturas básicantidade de litros producidos ducas nas explotacións: tánques
rante a campaña 96-97 haberá
de trio, por exemplo, e controis
novas mobilizacións durante as
exaustivos das equipas de muxidos para detectar se existe al- - eleicións. Para este sector segue
a ser fundamental tamén que as
gún problema de descomprenempresas paguen todas as cantisión ou de limpeza que pode ser
dades que ainda lles manteñen .
o froito de enfermidades como a
retidas pala compra do leite. +
mamitis. "O conselleiro de Agri-

O futbol é o grande negócio das novas televisións dixitais.
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'Este govemo parece empeñado en
destecer paso a paso todo andado
·desde a transición polítiéa voltando ao
monopólio mediático"

o

Mais ha ser no terreo da rádio e TV onde se darán as máis gran,
des modificacións ao xerarse unha dinámica autonómica xunto
cun maior peso da mensaxe televisiva e o mantemento da rá,
dio. Aqui os espácios mediáticos autónomos de Catalunya e Pa,
ís Basca consolidanse máis rápidamente e clase unha interna,
cionalización da información coa preséncia en España de canais
de TV con Rarticipación ou predomínio foráneo. A ruptura do
monopólio televisivo supón un cámbio sustancial que sume a
TVE nunha dinámica de perdas económicas e de audiéncia ine,
xorábel cargadas sobre o erario público. Ademais a mensaxe gu,
vernamental vese mitigada polas outras cadeas minorando a sua
eficácia. Non foi do gosto do govemo do PSOE a criación das
televisións privadas do !Ilesmo xeito que non é do gasto do PP.
Mais, Amar está á desenfundar rápido e a primeira peza abatida
foi Asensio, exemplar de caza maior que coloca ao grupo progu,
vemamental' Vía Dixital liderado por Telefónica nunha posi,
ción de claro pre.d omínio. A outra plataforma liderada polo
grupo Prisa, Canal Satélite Dixital, dispón dunha boa posición
no mercado audiovisual asentada nos dereitos do fútbol, posi,
ción que pretende roer o govemo mediante reformas legais que
causan asombro e arrepio no seo da Unión Europea.
Este govemo parece empeñado en destecer paso a paso todo o an,
dado desde a transición política voltando ao monopólio mediáti,
comáis alguns adictos. Se xa estamos no "Soy minero", "Sucu su,
cu", "Torito", etc., pode estar a cair xa a "Madrecita María del
Carmen": A todo esto, na Galiza segue sen moverse unha folla.•
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Denúncian -irregularidades
no voto por correo
nas _eleicións

Asegura que vai ampliar o_
número,de traballadores

O empresário d~ ·aluminio Xosé Mánuel Cortizo merca Pi~usá
O Luns 8 de Setembro, o empresário Xosé Manuel Cortizo
asinará oficialmente a compra
de Padronesa Industrial de Curtidos (Picusa), que levaba pechada máis de dous anos despois de quebrar. Cortizo, 'industrial do alumínio, sinala que non
só vai manter ao persoal
existente antes de que se botara a perder a fábrica de pel senón que vai ampliar o número
de traballadores dentro dun proceso de modernización. Nun
princípio, a actividade de Picusa
centrarase no aproveitamento
do vacun e ocupará a 150 empregados. Estes, desde o peche

da empresa, solicitaron reiteradamente da Xunta un plano de
viabilidade.
A fábrica de Padrón xa leva estado en diferentes nians que
fóron agudizando a crise económica nos últimos anos.
Tipel, grupo catalán adicado
aos curtidos , foi o maior accionista até que en 1993 suspendeu pagos e posteriormente
deuse á quebra. Pero os traballadores e traballadoras de Picusa negociaron coa Xunta o
xeito de que o peche de Tipel
non rachara coas posibilidades
de reflotar a fábrica de Padrón .

-

a Tenrelrc(Galega

-·

O resultado é a entrada de
peleteiro, anúncia que o plano
Cortizo co 70% do capital sa- _,de viabilidade abrangue a consciar, 500 millóns. Os -represen-· trucción dunha planta de coxeneración e dunha depuradora xa
tantes $indicais, de CCOO e
UGT, amósanse satisfeitos xa
que a empresa estaba entre as
que levan catro anos de mobilisete máis contaminantes da Galiza en 1993, segundo a COzacións, primeiro para salvar
TOP. O industrial ten ao seu faos seus postas de traballo e,
vor que a sua empresa matriz,
posteriormente para que se
·a cbmetera un novo proxecto
Madrigal, que comezou como
nomeadamente cando estaban
carpintería metálica para factuconvecidos da sua rendabilidarar actualmente miles de millóns
de. Sinalan incluso que coñeanuais, partiu de Padrón e dá
cian as intencións do grupo
emprego a 360 persoas neste
Cortizo desde hai tempo.
concello. O grupo sinala que
canta ca apoio da Xunta, que
Xosé Manuel Cortizo, empresáaprobou o 30 de Xullo a reactirio sen experiéncia no sector
vación da empresa.•

Os traballadores reclaman as axudas de 300 millóns que aXunta oferecera·aun empresário hai un ·ano

Unicar comeza a sua produción en Outubro e
en Xaneiro estará a pleno rendimento
./

Os traballadores da recén constituida Unidad Carrocera Arosana (UN/CAR), criada despois da
desparición da antiga Unicar
(Unión Carrocera S.A.), confian
en estar a pleno rendimento a
partir de Xaneiro, cando os concellos das grandes cidades ca- .
mecen a encargar autobuses urbanos con vistas ás eleicións
municipais de 1999. A existén-_
cia, unicamente, doutras duas
empresas de fabricación de carroceiras de autobuses urbanos
-Castrosua en Compostela e
Hispano Carrocera en Zaragoza- e que ambas empresas estexan saturadas de traballo é
garantía para que Unicar conquira colocarse no mercado e
consolidarse xa en 1998.
Dos 164 traballadores que formaban parte do cadro de persoal da factoria de Vilagarcia -parte deles procedían da fábrica de
Ourens~, só 101 quixeron emprender esa iniciativa empresarial, que de momento será unha
sociedade limitada, xa que non
se cumpre o precepto legal das
sociedades anónimas laborais
de que se incorporen á actividad e todos os membros asociados. De momento a actividade é
limitada e a fabricación comezará en Outubro.
Os traballadores asinaron un empréstito de 31 millóns de pesetas
para compra de material, levantamento do embargo sobre a maquinária (subastada por catro millóns ), pagamento dos impbstos
e para pagar os salários· dos traballadores ·que se incorporen. O
pasado 20 de· Agosfo representantes do único sindicato presente·no comité, CCOO, e directivos
mantiverbn unha reunión co cons e 11 e i ro de lndúslria, António
·couceiro, para reclamar a mes"
ma axuda de trescentos millóns
de pesetas que oferecera ao empresário Salvador Gaetano cando hai un ano quixera facerse
coa empresa. De momento todos

------ ---

--... c.. ...

·~ -ü

... i.J.

o 23 de Abril de -:1 994
cunha declaración de
suspensión de pagamentos ·que habia de durar
un ano. Pechou definitivamente hai dous anos .
Desde entón houbo un
intento de levantar os
embargqs e unha quita
conqueriu .a condonación
do 60% das débedas.
Pero isto-non foi efectivo
por falta de_interese dos
provedores, pala mala
xestión do seu responsábel, Xosé Caride Cortizo, ·
e porque os terreas da
fábrica de Ourense eran
apetecid9s polos bancos. Precisamente esas
apeténcias permitiron un
acordo entre entidades
Os terreos da factoría de Ourense, na foto, estaba no ponto de mira dos bancos, iso permitiu libe- financeiras e traballadorar a factoria de Vilagarcia.
.
res, que tiñan embargados os terreas de Ourense e de Vilagarcia pelas débeconsolidación da empresa:
foron palabras e queda pendente
das salariais da empresa. ·os
unha nova reunión na que tamén
bancos cederon nas suas preparticiparian técnicos de lndúsO proxecto que agora' emprentria, Facenda e Traballo para
den os traballadores de Urricar tensións sobre as fincas e as n&ves de Vilagarcia-a :cámbio dos
abordar cuestións relativas a . foi ideado en Xuño pasado. Era
terreas de Ourense.+
axudas e a pasos a seguir para a
o fin dunha crise. que comezara

M.V.

Como ve un aletnán a ecorioll!ia española
"O reto para España consiste en sustituir o desapa,
aclara en prosa meridiana: "En nengun caso de,
reciclo instrumento do tipo de cámbio-por un me,
ben de tratar de equiparar os salários españois aos
canismo de prezos e salários flexíbeis e Q_iferencia, , centroeuropeos". E iso, insiste, porque "a falta
dun cámb~o pr9prio, as variábeis de axuste son a dos". Isto é o que afirma Juergen B. Donges, un dos
paro laboral". E dicer que a vent~xa comparativa
cinco sábios membros do Consello alemán de Ex,
do Estado español para vender en Europa é preci,
pertas económicos, ao analisar as perspectivas do
samente o desemprego e o seu ronsel de baixos
-Estado español, unha vez que entre en funciona,
salários, aceitados por medo a perder o pouco que
mento o euro. E dicer, unha vez que o fluxo de im,
se ten. Donges reüera que "non é probábel que
portacións e exportacións non poida ser correx-ido
España deixe de ser o país coa maior taxa de de,
acudindo a cámbios de cotización da p,e seta e o
semprego na UE".
·
mercado seña en't:eiramente aberto, só quedará a
capacidade de competir con salários máis baixos.Se isto se concreta en Galiza, a situación empiora.
Claro que non é o tipo de causas que os políticos do
Donges, cos habituais eufemismos d0s economis,
·sistema adoitan a recoñecer en campaña. Eles clip que
tas ortodoxos, recoméndalle aos sindicatos "resis,
o euro é a panacea. O novidoso é que os secretários de
tir a tentación das loitas redistributivas". Mais,
UGT e CCOO tamén están apontados a ese carro.•
neste caso, para que ningu~n se cha_me a engano,

. -,
. O Sindicato Labrego Galego
denunciou a9 responsábe! _da
oficina cbrnarcal dé Xóvenes·
Agricu!tcires en Melide, Xoán
Noia e ao veterinário Manuel
Casal por: pre~unto secuestro
dos carnés_de identidade de
vários veGiños para poder
exercer por eles o voto por
correo nas eleicións ao Consello Regulador -da
Tenreira Galega. Segundo
denúncia o sindicato, coa
contribución do secretário do
Concello, que autentificaba
as firmas , solicitaron o voto
por correo e posteriormente,
cando a Xunta Eleitoral de
Denominación remitiu as
papeletas, "foron detrás dos
carteiros rurais a secuestrar
o voto" para levalos a oficina
de Xóvenes Agricultores e
facer un ha votación masiva.•

Subhasta en Massó
A histórica conserveira
Massó con várias factorias
na península do Morrazo
comezou a subhasta de
parte dos seus bens.
Traballadoras de Cangas,
afectadas polo peche da
empresa hai vários meses,
ingresaron nun fondo o
conseguido através desta
venda. Novas subhastas
terán lugar o 26 deste mes
e o 22 de Outubro. As.140
empregadas fixas e as 160
fixas-discontínuas esperan
que se acade o máximo
valor posíbel para deste
xeito poder facer frente ás
débedas que a empresa ten
ainda co cadro de persoal . .
Massó é unha das marcas
conserveiras máis antigas
de Galiza, criada por un
industrial catalán e
transmitida en várias
xeneracións. Os seus
terreas ocupan unha parte
moi extensa que hoxe está
afectada pota expansión do
núcleo _urbano de
Cangas.+

As pensións.en Galiza
son un 16% máis baixas
A ameaza guvernamental de
baixar as pensións foi
respondida· por UGT sinalando que en Galiza "son 'un
16% inferiores á média". A
pensión média de xúbilación
no naso país seria de 67.654
pesetas. Segundo a mesma
fonte, a Seguridade Social
paga en Galiza un tqtal de
642.389 pensións, dentro ·
das que se incluen as de xubilación, invalidez e orfandade, o que supón unha eantidade mensual de 37.500 millóns. O importe médio por
pensión, contabilizando os
diversos tipos, é de 58.366
pesetas .
Estas cifras veñen
demostrar, segundo a central
socialista, a "escasa contia
da maioria das pensións, de
xeito que un 2 ou 3 por cento
destas cantidades ven a significar entre mil e duas mil
pesetas ao mes.•
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O dono

de -Raviña agrede a un
empregado
que-reclamaba
un contrato

'

En dez dias foron denunciados
publicamente dous casos de
agresión a empregados no lugar
de traballo: un deles foi o pro,
tagonizado por unha traballa,
dora de Donuts Galicia si e
outro é o que afectou a un -em,
pregado da empresa Raviña, si,
ruada en Sigüeiro. -O · Sábado
23 de Agosto es.te traballaor,
Xosé Santiago Eiriz, daba unha
rolda de prensa na que amosa,
ha un ollo cun hematoma des,
pois-da agresión do dono de
Raviña, Andrés Femández. _fa,
: dao xunto a membros. da C IG
da Coruña que o an iritaron a
denunciar ante a opinión pú,
blk a o seu caso. -

Oacompañante de_Lady Di pertencia
aunha família de traficantes de armas

librase dun problema
máis dono que f-ose dos grandes almacéns Harrods.

Diana Spencer, puericultora
As indústrias da comunicación,
nünha garderi~, de 19 anos, e
parte dunha família dq. nobleza
incluso as sérias, critican aos fotógrafos que seguian á prinoesa
. vida a menos, foi escollida para
e que, ao parecer, non a socoprincesa de Gales entre outras
razóns , por ser virxe. Ela cria
rreron, pero non cesan de publicar racimos de páxinas con fo.que as princesas eran as dos
contos de fadas e encontrouse
tos deses próprios paparazzi.
Eles xa se defenderon autocali- ·
cun príncipe Carlos xa encamaficándose-como o grilon máis fedo e curtido nos costumes tortible do negócio do corazón ao
ceiros da casa real. Lady Spencer tivo o primeiro tillo aos 21
que as estampas de Lady Di
proporcronou moitos cartos. A
anos, pero tardou en superar a
estas alturas as revistas, as imsua inxenuidade: estaba namoprentas, as televisións, as axénrada de Carlos. As evidéncias
fórona amolecendo e comezou
cias, os intermediários, fan o
a deixarse facer as beiras polos
seu Agosto, pero están tristes .
porque ·saben que perderon a
cazadores de recompensas e
polos vixiantes de seguridade.
galiña dos ovos de ouro.
Un deles, presunto amante da
princesa, morreu en circunstán- - Portavóces de ·Exipto, Siria e Libia xa insinuaron que a marte
cias extrañas. Segundo alguns,
non foi accidental. O príncipe
liquidado polos servícios secreCqrlos e a monarquia líbranse
tos da sua Máxestade. Cantas
dun problema (o que algun dia
máis simpatías gañaba Lady Di,
pior quedaba a casa real. O en- . pode ter o príncipe Felipe con
namoraquen case, se continua _
frentamento só era agradábel
aes ollas de Bruxelas que vía
do de Isabel Sartorius). Desaparecida a _princesa de Gales, o
. debi l itarse un dos principais
malsabor do divó rcio queda
símbolos da pretenciosa sobeamortecido · polos miles de rarania británica.
mos de -frores deitados na can- ·
Diana era unha princesa que se _cela do pazo real. A morte pode
ser o remédio ao dramallón (asi
parecia máis aos seus súbditos
en
Brasil
aos
que o resto da nobleza, mesmo · chaman
culebróns) da nobleza británica.
no gosto para escollar róupa.
Vestía mellor desde que comePero quizá non se extinga, éanzara a liberarse dos panos que
lle co locaban os mod istos de
do menos polo de agora, "ª polémica. A un lado forman os defenBuckingham, adalides da clásisores da princesa que daba esca asimetría da indumentária inmola aos pobres e facia campaglesa. Diana comezara a ser ela
ña contra as minas. Enfrente, os
mes·ma, ai nda qu e ela mesma
non e ra ninguén. Acabou en
sempiternos valedores do orde e
mans dun condutor borracho e
do sangue azul. Ninguén lembrad un acompañan t e mil lon ár io . rá que Dod i Fayed, o acompañante da princesa, é sobriñó .de
que se cobraba coa princes a
díscola a negativa do governo
Kashoggi, o traficante de armas
procesado pala xustiza española
británico a concederlle a nae detido en Estados Unidos:•
cionalidade a un árabe, por
,. > 4
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Aprovechamientos Forestales del
Noroeste. unha granxa e unha
empresa de transportes, Trans
Os empregados son familia,
res e autónomos agás Eiriz, que
despois de dous meses a proba,
sen. contrato e sen receber
nengunha retribución econó,
mica, decidiu solicitar unha inspección de traballo a través
da CIG.

~4 .

1

' Despois da vis ita do inspector,
este mozo decidiu solicitar un
contrato de traballo ao empre,
sário: lsto acontecía o Mérco,
res 20 de Agosto . Sen que •
houbera. nengunha intención
violenta pala sua parte, segun,
do manifestou posteriormente
o administrativo, o dono de
Raviña comezou a insultalo e
agredilo poñéndolle un olla á
funerala . O rapaz tivo que fuxir
até un sotana até onde foi per,
seguido por Andrés Fernández.
A situación chegou a tal ex,
tremo que Eiriz botou a correr
fóra das instalacións da empre,
sa. Despois de acudir a uncen,
tro sanitário e poñer a denún,
cia na policia, o traballador
buscou o apo io do sindicato
nacionalista.

Ademais da denúncia policial ,
está interposta a reclamación
polos dous meses sen salário e
polo despido, feito sen comu,
nicación escrita. Mália a situa,
ción de tensión e medo tras a
agresión, o traballador conti,
nuará con este proceso de re,
clamación xa que desde Xuño
estivo desprazándose desde Sa,
da até Sigüeiro, en Composte,
la, sen cobrar un peso. Desde a
CIG da Coruña sinalan que o
Servizo Galega de Colocación ,
Santiago Eiriz é un mozo de
mália non ser responsábel di~
Sa da _que estudo u C ién ci as
recto
desta agresión , deberia
Ecónómicas e.que en Xuño foi
ter un éontrol sobre as empre,
reclamado polo Servizo Galega
sas que solicitan traballadores ,
· de Colocación para un posta
n omeadamente en casos d e
de traballo como administrati,
impago que afectan a xen t e
-vo en Raviña. Este grupo- ten
tres vertentes: unha madereira, _ máis nova. +

A sua maxestade británica
'* M . VEIGA

'

Entre 30.000 e 180.000
·pesetas custa
voltar á escola
Segundo os dados que manexa a Unión de Consumidores
de España, a suposta meltora
da economia non vai influir
nos gastos da volta á escola.
A UCE sinala que, seguindo a
tónica dos últimos anos, custará máis que no ano 1996.
Os gastos dispáranse no caso
dos coléxios privados pero tamén son importantes no dos
públicos. Somentes en libros
de texto as famílias gastan unha media de 12.000 pesetas.
En total, se o neno'ou nena se
matricula nun centro público,
correspóndenlle máis de
30.000 pesetas de gasto, segundo a UCE. A isto haberia
que sumarlle os suplementos
xerados polo uso de comedor
ou transporte. Se ese mesmo
ou nena vai a un centro privado, antón a cantidade ~ode
chegar a 180.000 pesetas xa
que s6 os uniformes destes
coléxios abalan entre as
40.000 e as 80.000 pesetas.+

Finalmente
foi desguazado
oAegeanSea
O colectivo A Movida non
pudo cumprlr o seu propósito de impedir que os restos
do Aegean Sea seguiran na
costa corutíesa como
lembranza dunha catástrofe
que non se debia repetir.
Mália que o Mércores 27, os
membros deste colectivo
conseguiran interrompir os
traballos de Desguaces Lema, dous dias despois
iniciáronse de novo os traballos. Xosé Anxo Guillén,
voceiro da Movida, estivo
durante un dia no barco para impedir os traballos ainda
que ao final desisitiu do propósito de que os cascallos
do Mar Exeo convertiranse
nun reclamo turístico. Desguaces Lema mercou os
restos por 1.500 pesetas. +

Os impresos
das bolsas de estudantes
non están en galego
/

O concelleiro do PP, a empresária da noite e o padre Apeles.
Xosé António Rodríguez Feixoo, concelleiro do Partido Popular en Vigo, non tivo reparo en deixa.rse fotografar a pasada semana no local
de alterne que Caridad Falagán posue na praia de Sami l. Tamén estaba presente o padre Apeles. O periódico local Faro de Vigo deu a
coñecer é!. ir.naxe ri_á que·o responsábel municipal de Participación Ci ~
. dadá se mostra fach endoso e contento. O local de Caridad Falagán é
frecuentado habitualme.nte por importantes responsábeis do PP, entre eles Manuel Fraga. Falagán foi a autora, hai alguns anos, da agre·sión nos locais do parlamento ádep_
utada socialista Rosa Miguélez. +
i
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A sección xuvenil da Mesa pota Normalización Lingüística
califica de "desfasadas" as actuacións da Administración
central na periféria ao non ter
atendido as demandas de que
os impresos para solicitar bolsas de axudo ao estudo estiveran en galega. Nen sequera se
correxiron os topónimos que
aparecen coa sua fbrma deturpada, o ca:I consideran "unha
tomadura de pelo". Hai máis
de un ano que a mocidade da
Mesa solicitara a galeguización
dos impresos na Subdirección
Xeral de Bolsas do Ministério ·
de Educación asi como remitiran un ha carta ao delegado .do
Governo na Galiza coincidindo
cunha campaña conxunta con
Galíza Nova e os Comités
Abertos de Estudantes. Desde
.a, Mesa sinalan que a
toponím ia de, Catalunya si se
respeita e solicitan a retirada
uos impresos na Galiza·para
substituílos por unha edición
cos topónimos correctos.•
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Av1.sta dó caso Fllesavolve ··_,¿,,;,;:;v:;;~
""
a poner
na mesa a :tinancicii6t1;; d0s"partidos.:.
....

-_;_1 .

.. -~~~· ~

As escaramuzas prévias ao comezo do xuízo Filesa, pareceron desviar a-atención da cuestión principal: a financiación
ilegal dos partidos políticos.
Filesa é o caso de meirande
calado, pero a· mesma cuestión ven luxando aos principais partidos á vista dun insuficinte aparato legal que impide
o trasvase de cartos públicos.
Marino Barbero, o xuiz instuctor
do caso Filesa, quedou no camiño e non puido finalizar a prep~
ración do sumário. Atrás quedaron as suas irrupcións con a><entes xudiciais na sede central do
PSOE á procura de carradas de
documentación, despois xa que
un sorprendente xerente chileno
-Carlos van Schowen- despeitado por non renovarlle o contrato,
destapase parte do entramado
de empresas coas que o PSOE
procuraba un financíamento que
non cobrian os presupostos do
Estado con cargo ás eleicións.
Desde a Tr-ansición véñense repetido sistematicamente procesos semellantes. Desde o lonxano caso Flick do PSOE, ás donacións xenerosas á UCD, ou os
graves problemas de Fraga cos
bancos na transición res altos
despois da noite para a mañá. Á
vista ou agachados os cartas foron enchendo as andorgas dalg u ns partidos, e só algunhas
das operacións acabaron no
banco de acusados: caso Peña
en Burgos e Túnel de Soller
(PP), tragaperras (PNV), Banca
Catalana (CiU), son só parte do
iceberg da financiación, sen que
unha ponéncia parlamentar fose
quen de acordar como regular
as donacións e outras fontes de
ingresos partidárias.

Outono xudicial
O xuizo de Filesa é o primeiro
dun longo ronsel que poñerá na
picota ao poder xudicial. Como
xa se puxo de manifesto co rifirafe entre José Augusto de Vega e Julio Anguita, coa intermediación do Consello Xeral de
Poder Xudicial, as espadas es-

O PPvolve
>>. . -a retrcisor:a~ei
dé·parellq~ie,feito
::.. .._:_
· · :O P~ ..volveu a retrasar a
--:

tramitaéi6n oa_j~)'de parellas
de feito , d.~spo1-s-:de rexeitar
duas prop(;isJcjóns de lei da
op_osició:n ;e; d~as .votacións
no Congr~filP'é trála
finalizaciórí ;;sen conclusións ,
dunha subcÓmisión
parlamentária qt;!~ só
alongou o proceso de
tramitación.

do de fondoipara liq'uiqár. vários
d.os asuntos graves ·agora e'n
marcha, dos que Filesa non é o
- ·
maior.

O proxecto ·ae"-lel de
Coalición Canária que foi
aprobado ini_c.!ál_mente en
Maio pasad ~, teria que
comezar a debatet.se ao
principiar o novo per ~odo de
sesións parlamentárias , pero
quedará en suspenso porque
o PP vai pedir unha prórroga
na tramitación para poder
apresentar unha emenda á
totalidade.

O PSOE é quen ten o pi.ar calendário, mesmo porque procesos que non o atinxen, directamente, como os de Mario Conde, salpícano xa que se producirón durante a sua etapa gu. vernamental. De feito presíntese a longa man mediática do
ex-banqueiro nalgunhas das
iniciativas desestabilizadoras
dos últimos tempos .
"- ·~:
Out ro· facter que axuda éfmanter
a ·corda xudicial tensa é o feito
de que 9 PP segue por° baixo do
PSOE en intención directa de
voto, o que abriga ao· pattído n<:?
poder a manter un_~a e~trat?xia .

A atitude·do Parffdo Pop u laf
foi.criticada tanto polo PSOE
•
•,
d
como PO 1as orgªrnzacions EL
·. hom_o~.e~ua,i? :~_·;;t. .,:_.·: -- . ·-...
.... , . ·_ _.- h,._ .-~ .. , .,,, •.
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José Augusto de V~a, presidente da Sala Segu~da dÓ Supremo.-

tán en álto e do resultado de
vários destes xuizos pode depender ianto a cred ibilidade do

teréeiro -poder como do próp.rio
:~u~c~~~r!:t~-~~o~c~s~:r:~
equHíbrio 'do sistemá -cóhstitu- .
modos polos seus dirixent~s . t
cional babm sospeita 'dun _acor-

,-;~ ~~~c~~ceilo~ ',
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A derrota-- de HB
O governo rnanexou duas hipóteses de resposta ao secuestro de Ortega Lara: unha a liberación pola Oarda
Civil, outra unha campaña masiva de repulsa, implementada através dos méios de comunicación, para o
caso de que aparecese morto. Non tomou en conta a
posibilidade de que ETA o libertase, porque non estaba disposto a ceder no reagrupamento dos presos, nen
sequera no traslado a Euskadi dun grupo r~ducido.
Resalto a plena satisfación o secuestro de Ortega,
ao govemo quedoulle unha alternativa na recámara, xa estudada cos responsábeis principais dos médio e xa determinada en horas, intensidade, contidos políticos, simboloxia, etc. A estratéxia, ao estilo norteamericano, non facia necesária unha posta
en común masiva con directores, xefes de informativos, presentadores, famosos, cargos políticos, etc.
Abondaba con ter ao tanto os nós centrais (méios
públicos e alguns dos principais grupos privados)
que servirían de referéncia aos demais: Contábase
con que o resto se sumaria, tendo en conta o ~on
senso que concita o problema do terrorismo. -

• ANÁLISE:
OMAR NA [CONOMÍA GAHGA- Manuel Varela lafuenteREIVINOICAR APfSCA NA GAUCIA DO 2000- Uxío labarta

• DEBATE: UN MAR INVISIBLE
Participan fnrioue_lópez Veiga, Xosé loira Rúa eManuel Boullos.aIglesias

• REPORTAXES:
MUlURfS 00 MAR. OTRABAllO NAS MARXfS -Ana Romaní eBegoña Caamaño
.HOMfS 00 MAR -Manuel P. Rúa, Xurxo Souto
'
NAVfGANHS DO ASfAlTO - Pancho Tristán

~-· :. .. ~ ~ ~
-:: ,. :·
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- En Herii Batá.suna, pésLe ao peche de filas · e mesmo a certa bravuconería inicial, hai hoxe
conciéncia de que o desenlace dos secuestros de
Ortega Lara e Miguel Angel Blanco supuxo unha ..
derrota para o movimento abertzale. A preocupación é fondá dentro da organización,- sobre todo
ante a enxurrada, verosimilitude e enfoque españolista -ao vello estilo- das ameazas· e intentos
de· linchamento que están -a sofrer non só os militantes da coalición, senón outros abertzales, non
involucrados no MLNV, como é o caso dos profesores de euskera ou da unión de escritores bascos. Pero ninguén en HB ousa plani:earlle iso a
ET A . Segµe sendo decisiva a opinión do;; que ·
terman da pistola e do colectivo de presos. E probábel que a Mesa Nacional non ignore que a
clandesti.nidade' ou a prisión distan de ser
luga. res rriáis idóneos pára coller o pulso da opinión
pública e para tomar as decisións políticas axeitadás. Per_o ninguén se atreve, por unha razón de
lealtade, a poñer en cue's tión a opinión ''.dos que
máis dan por ·Euskadi'.'-•

os.

-.

·Mal IOréci" comprárát:fn·· -(~ / cemitério que construiu a
empresa Domus,
propriedade do alcalde da
cidade, Juan Fageda (PP). · ·

-A necrópole privada Bon
Sosec xerara cuantiosas
perdas e chegara a
declararse en suspénsión
_de pagamentos, algo que
afectou á construtora de
Fageda, á que o complexo
do Bon Sosec adebedaba
987 millóns de pesetas
(ainda que a cifra foi rebaixada polo informe
pericial a 511 millóns).
Con estas débedas,
Fageda conqueriu librase
dun .embargo por
débedas de 700 millóns
que á sua vez tiña cos
bancos. ·
Agora o concello pagará
750 millóns polo cemitério
e Fageda quedará libre de
cargos.+

• INVESTIGACIÓN:
OS PISOS DA ESPECULACIÓN
iPor oué están palas nubes os orezos dos pisos? .fsta investigación
aporta tódalas claves. Unha delas céntrase na especulación municipal

• ENTREVISTA:
.
. MANUH RIVAS -"España foi un mal invento"· ·

ademáis.••
• As drag-queens marcan adi_ferencia
• Críticas de libros, arte, música,
teatro, TV ecine
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xecto universitário que se chama
"Josep-Lluís Vives" e baixo este
nome agrúpanse as distintas
Universidades dos PPCC. Teñen Agás a Universitat Politécnica de Valencia, todas as demais
desde a de Perpinyá ata as llles
Balears están de acordo.
O independentismo ten que
ter máis presenza na rua?
CR: Foi un erro deixar esa presencia na rua. Quizais ERC, durante un tempo, se institucionalizou, pero a realidade e que hai
que estar presente en todas partes. A rua é necesaria para evidenciar contradicións e a anormalidade que sufren els PPCC.
Un erro foi pretender que o independentismo só teña unha estratéxia. Non podemos decir "agora
todos á rua", ou todos á via cívica, o todos á vía institucional.
Por exemplo, seria un erro que
en 1999, o "Bloc de Progres" se
convertese nun partido político e
deixase de ser un movimento cívico. En Catalunya pasou cando
se matou "A Crida" e deixouse
de facer este traballo cívico.

De esquerda a direita, Camil Ros e Caries Perdiguero. .

Son dirixentes das xuventudes de-ERC edó Bloc d!fstudiants lndependendistes

Camil Ros e Caries Perdigue~
'O independentismo debe ter.preséncia il)titucional pero sen deixar ª·rua nen as plataformas cívicas'
mo un ha necesidade .social e
económica e como unha cuesCamil Rosé o secetário xeral das xuventudes de Esquerra· Rl;!tión útil para eles mesmos e copublicana e Caries Perdigueropertende, ao Bloc d'Estudianfs - _mo pavo globalmente. Pero o
lndeperidendistes, con imortante implantación na Autónoma de
noso interese non é tanto conBarcelona e na Universidadade das lllas Baleares. Nesta entreverternos nun partido conven. vista abordan a actualidade do independentismo catalán na mo.;:icional, senón máis ben facer' un- .
dade e a necesidade de agrupar forzas e réformular .estratéxias.
ha función de movimento, centrándoo no traballo· institucional.
.
todas as organizacións destas
Feítos históricos como o leCP: Como estudantes vémonos
vantamento de "Els Segadors'",
décadas pasadas son patrimóinmersos en duas. lohas paralelas.
a guerrf:i de Successió, a Genenio do independentismo.
Unha como independentistas e
ralitat Republicana .. ~ Son poncomo correa de 1ransmisión inde.tos de referencia rea is -para o
CP: Pertenzo a unha organizapendentista dentro cfa Universidación de estudantes independenindependentismo actual?
de e entre a povoación xoven que
tistas e nela hai xente moi variadentro de pouco tirará adiante esCR (JERC): Son pontos á ter en
da. Polo tanto ·todas as. organite ,país. A outra loita, iguar de imcanta, como toda a história e tozacións das décadas pasadas
portante, é a universitária. Darnos
.dos os nasos símbolos, pero ta- . son ref_erenciais e ainda que ticanta que podemos ter un ámbito
mén hai que situa~os no seu
vesen rros, tamén aportaron
de forza para arranxar unha nortempo e no seu lugar. Forman
causas positivas e témoslles que
mativa de permanéncia, para reagradecer o seu estarzo. Un dos
parte da.-nosa traxectórfa como
forzar a Universidade pública, capovo, pero han estar situados no
erres foi a grande proliferación
talana e de calidad§!.
seu lugar, non na actualidade.
de grupos independentistas, que
moitos deles eran escisións douAs duas loitas smestúrnase:
CP (~El): Son pontos de partitros. Supoño que teremos qué
cando talamos de presupostos
aprender destes erres.
da. Non se- falaria hoxe de moiou cando talamos .da língua; vaitas .cosas, se ·non tivese habido
se a un marco político máis xeun "Decreto de Nova Planta" e
Cales son os seus obxetivos
ral, pero sintetizámolo neste·ámunhas guerms que nos quitaron
políticos e ideolóxicos?
bito natural que ternos, que son
os nasos dereitos e nosa língua.
a Universidade e os Institutos.
Sen esa situación , non terian . CR: Para ERC y JERC o seu obexistido algunhas loitas de recuxectivo é ocupar o espácio eleitoCamil, comentaba nun artícuperación.
ral da esquerda independentista.
lo de prensa que o pa<?to ·CIUO primeiro paso foi ir pola via
PP é un pacto entre a. dereita
Que movimentos dos anos 60,
institucional, que eremos que é
catalana .e a española, pero
70 e 80 son pontos referen-· complementar coas outras e polo
non un pacto entre Catalunya
ciai's para as vosas entidatanto debe existir. Pero se priorie España...
·
des?
za, mediante as institucións actuais e as eleicións; o concienCR-: Sí, quera romper co discurCR: A nasa or,ganiza9ión (ERC)
ciar e facer chegar .o indepenso converxente , ~ue nos fai crer
ten 65 anos de história e é o no- . dentismo moito máis . lonxe do
qué CIU representa a Catalunya.
so movimento referencial. Pero
que ?e tiña logrado antes.
O certo é que, neste momento,
ta_mén é certo que as JERC de
pode representar unha parte imhoxe son o resultado do traballo
O naso principal reto é chegar a
portante do ·eleitorado, pero non
independentista dos anos 80. E
sectores onde non dera chegarepresenta á totalidad~ . Por ouna nosa organización hai persodo o independentismo, intentar
tra parte, é un pacto entre dereias. que veñen de diferentes moque o entendan non como un
_vimentos . .Nun é ·extrano, po!s - ..sentimento nostálxico. sen.án...co-- tas.. apol©..tantQ priman os iníere*TOMÁS CALLA U ·- A.D.A.I.

.

ses das clases privilE~xiadas de
Catalunya e España. E importante desenmascarar o pacto porque Catalunya, con este pacto ,
non está,gañando nada e hai un
sério perigo de retroceso, ao non
estar feito en maté ria nacional,
senón social, des9e as dereitas.
Despois das polémicas surxidas cr~des que actualmente
ten vixéncia o concepto de
"Pa"isos Cataláns"?

CP: Ternos que sair á rua porque agora nosa preséncia é case inexistente . Debido á fragmentación independentista o a
inexistencia dun movimento cívico , pero tamén a que, ás veces,
convócanse accións paralelas
para o mesmo obxectivo e isto é
absurdo. Aa rua non ha ser a
única realidade , pero é indis. pensábel ter ·un apoio social en
forma de movimento cívico.
Os feitos do "Cinema Princesa" e a sua criminalización, a
folga d!i! funcionarios do 11 de
Decembro (onde fo ron detidos
2 estudantes), os desaloxos
de okupas, etc. Coidan que
existe algunha razón de fondo
para o ataque mediático contra sectores da mocidade?
CP : Parece que para o Estado
ser xoven sexa un delito. A mocidade está menos queimada e
ten ganas de tirar adiante con
moitas cousas . Ademais , se somos independentistas , se estamos en contra da Constitución ,
estamos fóra do seu marco legal, que non nos recoñece uns
mínimos, como o direito á autodeterminación e a decidir o naso
futuro. Eu estiven detido, na miña opinión por ser novo, pero o
máis vergoñento é a manipulación informativa. Ternos que
contrarrestar esta manipulación
coa información real e esta tarefa correspóndenos a nós-:

CR: Nós somos un partido nacional e ternos implantación en
toda a nación, ainda que sexa
más feble en les llles, País Valencia e Catalunya Nord. É evidente que els Pa'isos Catalans
(PPCC) son unha realidade cultural e nós pensamos que tamén
política. Partimos da base de que
ADAI: Existe algun tipo de cohai realidades rexionais socialordenación internacional entre
mente diferentes, pero hai unha
os diferentes grupos, correntes
unidade e pontos en comun. O
e partidos independentistas?
que fai falla é impedir os ataques
organizados contra cuestións báCR: Nós pertencemos á Alianza
sicas (como a língua) que crean
Libre Europea e ao Partido dos
polémicas artificiais no País VaPavos de Europa, onde hai un
lencia. Hai que marcar estratétraballo de coordenación, ainda
xias en cada território e eremos
que o traballo de colaboración
que no País Valencia esta tarefa
sexa máis feble. Hai relación co
está facéndoa o "Bloc de ProScottish National Party o co Pargrés Jaume I", cunha,. boa activitido Nacionalista de Gales. Hai
dade de concienciación e de uriiunha certa coordenación, pero
dade arredor dun movimento cínon podemos dicer que sexa
vico importante. Igual que coa
e~cesiva .
Plataforma da Llengua de les
//les Balears quedámonos volun- _ CP: Durante un tempo tivemos
tariamente en segundo plano.
contactos con persoas de sindicatos de estudantes de Euskadi
CP: O Estado español ten medo
e Galiza, pero esta relación,
de que nos unamos e isto deagora, é máis_ limitada. A nível
móstrao a Constitución que proiorganizativo, coido que primeiro
be unha Federación de comuni- · teriamonos que organizar totaldades autónomas. Hai, ademais,
mente entre nós e depois coor- .
un dado que nos demostra que
denarnos e tomar exemplo dou~Is F?t>W- rxis:
llai
.rn- " Jr0s poves, se é o caso.-+
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Lucia, membrodo EZLN
'Casar cun labrego mexicano éun xeito de -ad~ptarse ao meio'
-0-A.C.

L!Jcia é unha zapatista que
participou no recente /1 Encontro pola Solidariedade e
contra o Neoliberalismo, que
se celebrou en diferentes
pontos do Estado. A sua preséncia xunto a outras membros desta organización chamou á atención sobre a situación da mulller non só en
Chiapas senón en todo México. Mália o progresivo cámbio de mentalidade dos labregos, Lucia sinala que ás
campesiñas mexicanas "non
lles queda máis saida que ·
casar para sobrevivir" e que
a análise das feministas urbanas non é transladábel á
realidade que se vive no agro.
Ademais da espezanza de formar unha rede internacional que
non só apoie a revolta zapatista,
senón que loite contra o neoliberalismo, as mullleres de Chiapas queren difundir a sua problemática. Lucia sinala que nas
rexións máis desfavorecidas de
México hai moita prostitución, e
moito medo ás violacións "xa
que non hai xeito de facer unha
denúncia e de que haxa unha
investigación".
Existe o perigo, segundo Lucia,
de que unha parte da povoación, que antes podia apoiar ao
E.Z.L.N., se separe deste a causa da economia integral que
oferece o exército, como lavarlle
a roupa, ou algun tipo de comercio. "Son moitos éfectivos
desprazados na zona. Veño de
visitar unha povoación e estiven
platicando cunhas mulleres e
non soamente cambia a economia, tamén as relacións sociais.
Por exemplo, as mulleres que
manteñen relacións cos soldados empezan a ter un estatus
diferente porque teñen cartos''.
Sobre a loita das mulleres dentro
da revolución, Lucia matiza a
sua análise. "Hai moitas diferéncias entre as mulleres urbanas e
rurais. As zapatistas din que van
traballar e loitar cos seus homes,
nunca separadas, mentres que
moitas urbanitas xa perderon toda confianza nos homes e queren loitar soas". Outras diferéncías veñen, segundo conta esta
membro do EZLN, das ,aspiracións dunhas e outras. "As campesiñas preocúpalles herdar a
_terra xa que só é por via masculina, o direito a estudar e o direito
a expresarse en público. Para
unha mente urbana iso xa está
pasado". De calquer maneira,
aponta que nas zonas controladas polo EZLN as mulleres están ·
acadando os seus direitos. "Fóra
están os militares, permaneée to-

Lucia cos xomalistas durante o JI Encontro pala Solidariedade.

do como estaba antes. As mulleres aí non cambiaron moito, só
se organizaron mellar para formar cooperativas e hai que dicer
que este florecimento de iniciativas e as ansias de educación

xurden a partir do levantamento".
Lucia pensa que as inquedanzas
das mulleres europeas, que participaron no Encentro, non son
sempre as mesmas que as das

M.V. ,X.C.

Da euxenésia sueca a-Mariano Raxoi
Os que critican Sabino Arana pole seu interese
en distinguir unha raza específica basca, caracteri,
zada polo tamaño do cráneo e por certas coinci, ·
déncias sanguíneas, adoitan a esquecer a época
(finais do século pasado) na que o precursor do
nacionalismo basco lanzou estas teses. Sábese
agora que máis de sesenta mil mulleres suecas, cu,
xos caracteres físicos non eran os adecuados ao
canon, foron esterilizadas entre 1935 e 1976 na
procura dunha mellara da raza.
A euxenésia estaba de moda neis anos vinte e
trinta, non casualmente. á par da emerxéncia do
nazismo, pero sobre todo a cabalo da e.ipansión
planetária do il'nperialismo. Considerar "cientifi,

r--------------------------~------------~--~--~---------------,

,,Deportes
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mexicanas "ainda que coincidamos en que os
homes . continuen a ter priviléxios''. Lucia· sinala que é difíciL
comprender porque as múlleres
aturan o matrimónio pero explica que as mulleres soas non
pode.n facer
moito máis que
servir ou seren
prostitutas. "Realmente unha
parella no campo é unha unión
de especialidades para sobrevivir nun
meio moi dificil,
enton· non -podes
concebir como
pelexarte coa
metade do teu
·traballo, coa tua
posibilidade de
vivir dignamente. Non se concibe como unha
opción". Lucia
canta que -as
asesoras en
San Cristooal de
Las Casas traballan con mu lleres golpeadas, viotencía familiar, etc ... ''Todo o seu argumento é que
deixen aos seus
maridos. As mulleres que veñen
da cidade sempre respostan que está vostede
esperando, a que lle pegue? A.labrega non vai deixar ao seu marido, esa é a mentalidade, e hai
unha tensión séria entre eses
dous pontos de vista".+

•CANAS • CARRETES •
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camente" inferiores os habitantes de determina,
das rexións xustificaba a explotación das suas ri,·
quezas ante os ollas dos ocidentais, desde os gre,
gos moi preocupados pola ética. O bioloxismo
operou como coartada da conciéncia.
Máis que preocup-arse polos erros dun político do
século pasado como Sabino Arana, haberia que
inquedarse ante as prácticas, case contemporá,
neas, 'dos sucesivos govemos suecos (socialdemó,
cratas inclusive) e tamén ante as leituras de ac,
tualísimos simpatizantes das teorías bioloxistas
como o ministro Mariano Raxoi, leitor dilixente
daquel libro de Moure Mariño titulado La desi,

gualdad humana. +

O PRI intenta un golpe
de estado constitucional.
en México
O Partido Revolucionário
Institucional (PRI) do
presidente Ernesto Zedilla,
..... intentou realizar un golpe de
estado constitucional ó
pasado Domingo 31 de
Agosto. O Sábado 30 de
Agosto a oposición
parlamentária, que suma 22
escanos máis que o PRI,
constituiu a Cámara de
Deputados de México, que
foi renovada nunhas
eleicións celebradas o seis
de Xullo.
O PRI, sabendo que a mesa
da Cámara habia quedar
controlada pola oposición ,
non se apresentou o Sábado
á constitución do pªrl.amento,
calificando a cerimónia. de
ilegal. Os seus deputados
acudiron ao edificio
lexislativo o Domingo 31 coa
intención de nomear unha
mesa da Cámara priista.
- A crise constitucional ~
provocada polo PRI
finalmente solucionouse
grazas a un acordo entre
todos os partidos e que
supuxo ao PRI aceitar a
·decisión maioritária. ·Nas
eleicións do seis de Xullo, o
PRl.perdeu a sua hexemonia
despois de estar no poder
desde 1929. +

Estados Unidos avala
ao Sinn Féin
na pacificación do Ulster
Os Estados Unidos avalan
á organización
independentista irlandesa
Sinn Féin no proceso de
pacificación do. Ulster. Por
esta razón a Casa Branca
concedeu un visado ao
líder désta forza, Gerry
Adams, para visitar os
Estados Unidos e recadar
fundos. Adams, que
chegou a Nova lork o
Mércores 3 de Setembro,
asistirá a várias
manifestacións e
entrevistarase co
Secretário (Ministro) de
Seguridade e co Presidente
da Cámara de
Representantes
(Congreso}, Newt Gingrich.
Outro indicio da boa
marcha do proceso de paz
é que o Primeiro ministro
británico, o laborista Tony
Blair, aceptou por primeira
vez, o Venres 29 de
Agosto, a presenza do Sinn
Féin nas negociacióFls
multilaterais de paz
patrocinadas por Irlanda -e
o Reino Unido previstas
para o 15 de Setembro no
castelo de Stormont
(Belfast). +
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Luce a faetiada da

o Most~í~o._._~ · ~ - ·--. -~º
de Caaveiro
·
..
o mosteir6 -a~· a ·ré6~:nos
- ..:_(

igre):(á_ de_Mari~
Aux!liadora de Vig·o
-branca e. rechamante. ,Limparon aí atrás á
pedr_a .COJJ chorros~ de
auga, c,0n-11iños ~e
anduriñ~ dentro. Nen "
1 sequera esperaron a
que -51ca~~sen ·de
an!fj-ar, , ~oota un

."

E o fidel reflexo da incompeténcia dun governo (Fraga) descerebrado , que apousentado na
Q ,. JO.<le; -...
ambigüidade , e nun intento van
de facernos crer que posicionahabefá .;.dos na política española poderian defender os intereses do
u n:_Jesti)tªI-e ; ' · ..
naso país, esquecendo incomre~:OfQ.-B:Q~o; ~ Mig!Jel -~
patibilidade de ambos plantexaÁog~k-P~- pr!meir-o?mentos, e levando a xestión da
Xunta (estes xa longos anos) ,
-::anúncios4elevísivos
ao terreo da parálise económi.....
infpJrnFJ:ean do ·:· . _,
ca e do máis burdo caciquismo ,
_:;..
-·deis fincas, situa-das nó 'inferior · ples paseo ou excutsións a pé
que nos fai lembrar a actuación
pa~rocínio de .·· .,
·d-a·iúiclave'?· ·optouse en cada ·polos vi·eirós sirialadós e·que se
política de cheira fascistoide
traduzan en presións rnadmisí. caso pala técnica administratiTelefónica e o Corte
que estan a facer certos ilumibeis sobre o entorno da fraga ou
va de intervención adecuada ,
nados cacicastros americanos .
tnglés:'/~.lg.yn~~ª ~ i
ou sex:a, -con arreglo a· qué crj - _ dos seus monumentos?
Non dubidando na chantaxe
térioS.· Sfr:deéide canda·· adeautoridade $e .~-- .
que de contido se fai, na utilizacuado sorne-ter a liééncia' ou : 6. Cal é a fórmula adecuada de
ción interesada dos médios de
de.catou de. que.
,autonzacíón un usó :delerrñiria::. , financiación do custe de todo
comunicación , que ou ben esdespedián· demasiado .:f
do' ne'sas ffncas, cando "-Se im- ~ - este sistema de protección? En · quecen o· traballo do nacionalisqué medida o esforzo financeipón-unha taxativa pro1biciói1, ou
mo galega,. ou a traveso da ma~ufo a mer~adeo.
ro debe recaer no colectivo de
cando ·se decide qué é procenipulación da información, tenAgora os mesmos
persoas que visiten a fraga
Mais, desta xeira, existe unha
dente a püra:e simP.le exprópiatan convertelo a olios do povo,
e/ou
o mosteiro , pola via das
ción?
novidade:
desde
hai'tres
días,
a
Igualmente,
é
·
dabondo
·anúncios aluden. só á
na auténtica besta negra resfraga do Eume é -por fin- partaxas ou prezos públicos ; ou na
con subvencionar determinados
ponsábel dos
· venda de entradas
colectividade, pala via do preusos -principalmente, a prantaque natural. Primeira e impresdanos
que
suposto público?
cindíbel medida que itnprime cación ou replantación con espénos grandes
- eles mesmos
rácter vinculante ' ao que ata - cies autóctonas .ou caracterísproducen coa Os galegos de
almacéns
agora era (insistente) peJición
ticas-, ou seria necesário acGostaríame que alguén escribisua política .
das asociacións defensoras do
se a esta sección respostando a
tuar máis enérxicamente, deimendonados. Só
dentro ede fóra
xando menos .marxe á iniciativa
noso património natural e cultutodas ou algunhas destas cuesA
diáspora
faltaba que o Espfritu
do país non
dos proprietários que, a fin de
tións, e poder saber o que penral que veñen reclamando esta
galega estadeclaración. Por tanto, é, a priocantas tenderán a guiarse pala . san ó respecto persoas que co.de Ermua cotizase
mos a vivir in- podemos deixar
ri, unha boa nova. Resta, non
demanda:~.do mercado tendénma mín, disfrutan camiñando
t res de in - pasar iste intre,
en bolsa.
~o.bstante, por comprobar a ·sua
por lugares como este e que,
cia sen ·dúbida lexítima, p'ero
quietude. De
eficácia á luz do alcance.da pro- . que pode chocar cos anceios
participando ou non nalgunha
que nos ser- refugando para
.as·ociación, sinten ~nquedanzas
tección outorgada. Enumero -e
protecionistas.?
viu sair para a sempreo
Hai un anúncio
recoñeZ0 que. fago estes cosemellantes.
emigración
,
mentáfios sen coñec.er ainda o
4. Está previsto un adecuado
nun v[dro dµn
se a nasa xu - medíevalismo
contido da recente normativa,
réxime
de
infraccións
e
sanEstá
en
xogo
a
protección
comé;rcio. "Oferécese · pero si seguindo poJa prensa o cións qu_e cumpla coas fun- efectiva nada menos que da ventude ten escurantista que
que seguir faproceso de elaboraci'ón- e as . cións di·suas.ória, indemnizatófraga costeira de baixa altitüde
1 chofer particular é
céndoo,
a ca- representa a
suas· repercusións ·sociais- unmáís importan1e e mellar conria ~ •. no...seu caso', ·exemplari_ educado. Traballador. 'ha
da
vez
,
sen figura de Fraga.
série de pontos· ao respeJt0:
zante, qúé afe'C::te a tod·as as
servada de Europa occidental,
que
poidamos
S-6 -~mos". ·A-·quen
·persoas físicas ou xurídicas
segundo nos din os científicos.
ollar os finais
Todos os -esforzos que faga1. É dabondo a superficie proteque coas sua~ accións ou omivotará? ·
·
dese buraco
xida, ou dito doutro xeito, comos pagarán ·a pena, e poden
sións incidan ou podan incidir
negro
que
'
negativamente
no
equilibrio-·
do
!respóndese
a
superficie
efectiser
aproveitábeis
para
os
pro:_
nos
vai
enguvamefite protex.ida coa superfi"'
entorno? Contarase', esporádi'xectos de protección doutras
Din que o príncipe.
lindo'? Cales foron as respostas ·
cie total da f.raga ·do Eur'ne, conca ou permanentemente~;-- co - zonas. -(Q$ Aneares, O Caurel ,
Felipe foi pai. Ncm hai siderando como tal a totalidade co11cürso dun corpo de gardas O Xurés , O lnvernadeiro, etc. ,· do governo Fraga perar,ite es- ;
tes anos de sofrimento e de re- 1
do espácio ou território no que
que velen polo cumprimento
etc .), ou futüros, que sofren
· porque non crelo.
clamacións permanentes de
se rexist(an as características ' das normas e con potestade de
problemas semellantes. E'n toaxudas, os que desde a lonxaMais· exttaordinária é
botánicas, faunísticas, xeográfidenúncia dos infractores? ;
do caso, urxe facelos. +
nia
adebecemos polo noso pacas , histórico'-monumentai s e
esta outra frase:· "A
paisaxísticas ,defin[tór.ias do es5. Á vista dos comportamentos
X.M.C.V. ís, mergullados no desconsolo
que dá o viver afastados na
Casa de Alba lavará,
· incívicos e vergoñentos dalgu·npácio a pr~texer? .
(A CQRUÑA)
emigración? Que respostas se
has
persoas
que
a
cotío
se
pocoma sempre fixo, 'o
nos están aportar perante a mi-.
2. Cómo se prevé compatibilizar
den contemplar, sobretodo no
séria
qúe sofre a nosa diáspora
honor dos Borbóns".
e rante as eleicións na Sulamérica?
a protección da fraga coa exisentorno do mosteiro, preveuse a ·. P_
Onde se inv'is.
téncia
dunha
central
hidroelécposibilidade
de
restrinxir
ou
proi~
Moita lavanderia:
ten
os
cartos
que
de contado, e
trica nas proximidades do mosbir o acceso de veículos de mo- -· Quizáis os que sofrimos a diáscon grande esforzo, tacemos '
Alfonso XII
teiro? A estos efeGtos, implicará
pora galega e que a miudo entor, oü _mesmo de persoas mechegar á$ institucións· creditítramos e saímos do país, sexaou non unha modificación -e en
diante o estabel.e cemento dun
1 empregábase con , .
cias do país?
mos
os
que
máis
nos
decatequé
termosda
concesfón
adqupo
máximo
periódico
de
visi1 iQstinto d_e safora,d o
ministrativa que posibilita a extas, o pago d1:mha taxa ou al- . mos dos verdadeiros contras'I no picadero (d~ aí
tes, e de· como a nosa evoluplotación do caudal do rio a faOs g·a:legos de dentro e de fóra
gunha medida semellante? Po1 debe vir a expr~sión - vor da empresa adxudicatária? deríase, sendo como é convinte, ción económica a respeito dou- do país noh podemos deixar
tras rex ións e nacións do estaestabelecer a 'proibición da realipasar iste intre histórico que
1
d9, mantense nunha caída peri3. Cómo se compatibilizará,
nos pon nas nosas mans capazación
dalgunhas
aétividades
castiza).
O
seu
fitlo
1
g0sa, que nos posiciona nun
asemade, a protección da fra(rafting, rappel, ... outras , por forcidade para que duriha VE;:Jga- .
non
foi
menos.
A
1
ga, co respecto · aos dereitos
tuna, xa o están: facer lume ou- dos últimos lugares da táboa
da, sexamos nós os que poidade crecimento .
1 nobleza ten obrigas
adquiridos polos proprietários
mos. decidir cal . será, nas poraca.mpar) que excedan do sim.:
.-
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NorÍ por certo un non deixa de
ollar con envexa as trernrendas
inversións que na infráestr.utura
posicionan a países e rexións
en inmellorábei.s condicións para poder competir nesta Europa
na que', o que perde o :tren da
competitividade, inevitabelmente esmorece. Caso que nos
acontece co traballo que están
. aportando os nasos· representantes (PP e PSOE), os fideis
loubadores do papanatismo español, esquecen que adoecemos das comunicacións precisas, que estamos fóra da
modernidade dos ferrocarrís ,
que os rrosos partos precisan
urxentes inversións e xestión
cop capaci_
dade de atraguer r:iegócio. Xéstioh que no futuro terá que ser competencia do Governo Galega .

.

tras
doblar -o.n rec.o do da . estreita
estradá .. que, partindo:-de Pon- tedeumé, discorre pola beira
do E'unié ata morrer núñha da·s

.:·_
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Que opina sobre que Fraga.se apresente por terceira vez? .

1
1
1
1

de matrimónia, nada
de casar por amor.
.Non é raro que log·o
os acusen de falta de
1
sentimentos, como
agora á casa reat
·británica.

O dono do bar

Xosé Manuel

Francisco

Francisco

Flor

Grória

Axente de MgurDI

Xubilaclo

Mecánico

DepenclentG

Ama de casa

Que se apresente ou non
a un terceiro mandado é
un problema del. É certo
que nas anteriores eleicións dixo que non se ia
apresentar por terceira
vez, pero xa se sabe que
todos os políticos din o
mesmo. A Fraga véselle
con forza para unha campaña, pero non creo que
remate a lexislatura, posibelmente ceda o posto
porque outro se cadra non
gañaria as eleicións.+

Non debia apresentarse
porque son moitas veces
e ten que deixar á xente
nova que prqbe unha
oportunidade. E o mellar
candidato porque leva
duas lexislaturas, pero
non sabemos se os outros
serian mellores. O que
non sei é se o seu estado
de saude é tan bon como
para durar todo o mandado, nas fotos vese que está ben. En todo caso, vai
durar toda a lexislatura. +

Páreceme ben, se o sistema eleitoral permíteo,
que o faga. Persoalmente,
entendo que son moitas
veces porque un político,
cando en oito anos non
fixo o que tiña que facer,
despois xa, que vai facer?
Cos anos pérdese a ilusión e as ideas, as ideas só
duran un tempo; a ilusión tamén. Se Fraga saca a maioria absoluta,
aguantará . a lexisÍatura,
pero vexetando. +

~

P.aréceme moi ben porque Non me gusta que se
é unha persoa con moita · apresente porque nunca
experiéncia e penso que
me gustou Fraga, ainda nos fai falta. Xa sei que diten todo o direito do
xera na pasada lexislatura
mundo a facelo ·c omo
que non se apresentaba
persoa que é. Non creo
máis, pero que repita non
que ature todo o mandado e terá que ceder o seu
me p~ece mal •.estou contenta. En Madrid tamén
poseo a metade de lexisladin que dous mandados
tura porque xa está moi
ahondan, pero son partimaior e non creo que'podária de que volva. Ade- da seguir. O PP non ten
outro coma el, levá moimais aguantará toda a le_xislatura porque ten moita
tos anos e iso dá forzas
ante o eleitorado. +
xente que o ax.ude. +

Amando de
Ribadavia·non ten
máis dé sesenta anos
e emprega a palabra
"ciumes" con
naturalidade. Non é
·futil a precisión.
Servirá quizá para
que os sacerdotes do
idioma se conv.enzan
de que a expresión
ainda está viva e non
a sustituian
definitivamente por
"ceros". Seria boa
unha campaña asi,
con paJabras e un
documento notarial
de uso, antes de que
convirtan o galego.
nun bable.

1
tas do século XXI , o futuro que
queremos darnos a nos mesmos, refugando para sempre o
medievalismo escurantista que
representa a figura de Fraga,
escomenzando a asentar con
ilusión ás bases sobre as cales
ternos que sustentar o orgulo
galego, do país galega.
Son intres de reflexión e deci sórios para todo o pavo galega
que somos quen ternos capacidade política para decidir polo
futuro : Ou querernos un país ,
onde os nasos representantes
afronten con enerxias os intereses de todos os estamentos
sociais ou nos mantemos no
sempiterno caciquismo que só

olla con preguiza os intereses
dunha casta, mergullados aos
·intereses das multinacionais e
do governo español. •
CARLOS PIÑEIRO

(MADRID)

Amará
Ponte de Brués
Estamos sorprendidos polas explicacións do alcalde de Boborás sobre a construción polo
Concello da torreta eléctrica, caseta e encaro perta da Vella e
Histórica Ponte de Brués que alteran o entorno e facilitarán o
deterioro de dita monumento.

Suso Sanmartin

Queremos aclararlle ao Señor
Alcalde: que xa en 1992 foi
preciso mobilizar a p"Ovoación
.para conquerir que dita Pontetiña escaso valor histórico. Foi
informado, daquela, que a Ponte estaba catalogada como
Ponte Histórica OUR.:g con
máis de cinco séculas de existé nci a; e reclamouselle pola
nosa parte que criase un plan
de conservación da Ponte e
entorno. O resultado foi a
construción sucesiva á beira
da
Ponte
dunha caseta
e torreta de
cemento, e
agora, o an- Debiadarse
coro
para unha volta por
asulagala.
Allarize
Vaia plan!

comprobar que

· Que cando
nos critica po- oprogreso vai
ia
postura unido
eleitoralista
realmente non precisamente a
sabemos a magnificar a
que se retire;
xa que as pe- nosa história
dras non vo- cultural.
tan... e os
constructores
da Ponte tampouco. Pero si. .
que votan os
construtores do ancoro.

Un científico,

defender o que sentimos. Posibelmente as suas ataduras ao
P.P. impídenlle que el posea
esa sana liberdade de opinión
da que nós gozamos.

experto en
informática, afirma
que en poucos anos
poderanse transmitir
100 mil libros nun
segundo. O mesmo
dia unha estatística di
que a xente le cada vez menos.

Quer confundir á povoación dicindo que coidar a Ponte significa deixar aos viciños sen auga; ·
como se en todos os quilómetros qi.Je ten o rio Viñao houbese outro lugar para facer encaro máis que ao pé da Ponte.
Debia darse unha volta por Allariz e comprobar que o progreso
vai unido precisamente a magnificar a nosa história cultural, e
comprobar que os alaricanos
tamén teñen auga corrent.e.

o

Sentímonos a gosto que nos
chame "iluminados", xa que o
estamos ... pola, Ciéncia, a História e a Natureza, e lamentamos que o noso esforzo por
culturiza!<) rematase neste estrepitoso fracaso, que fai actuali:Zar o vello lema salmantino
"quod natura non dat Salamantiea non prestat".
Desde aqui apelamos a todos
aqueles_que sen posuir poderes reales ou máxicos que nos
presten a axuda necesária para
recuperar o amor deste Alcalde
pola Ponte Vella de Brués. •
XAIME NüGUEIRAS
. (BOBORÁS) .
FRANCISCO V ÁZQUEZ

. Acerta cando di que ternos intereses particulares, xa que
consideramos a Ponte propriedade de todos os galegas, e
. nós somos, e exercemos de tales. E non queremos que o Ve11 o Muiño, que está a beira,
despois de centbs de anos parda o ·seu amo r poi a· fermosa
Ponte Medieval, vítima da violación reiterada deste Alcalde.

(VIGO)

1·
1
:
1.
1
1
1
1
:
1
1
1

Na ·casa museu de
Otero Pedrayo unha
visitante observa
unha fotografia de
Carlos Casares. "Ese
home cada vez
aburre máis cos ·
artigas e nos 1ibros
non para de falar de
causas a_n tigas". O
xornalista que escoita
pode compartir a
primeira opinión, pero
non a segunda. Co
pasado tamén se
esclarecé·o porvir. O
·demais é ciéncia
fición. •
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MINERAIS, FÓSSEIS, CONCHAS, GEMAS
COLECCIONISMO DA NATU REZA

Sentímonos orgullosos da vinculación que n.os fai co B.N.G.,
pero aclarámoslle que iso non
nos impide ser per~oas pensantes , cultas e sensíbeis de seu; e

Ruado Vilar, 2.9 • Telf. (981) 58 28 33 •Compostela
• 1) í

i

•

t

\

i

~ ,.

,

'

;

¡

/

, 'l

~

t

J'

~,.

-. •'

:'

[

20,
OSATERRA

- 4 - ANO XX
N°'79

Xosé Mª Álvarez C•
Manuela Álv
accamo,
Manuel A
arez Lozano
mor Couto M
'
Barreiro C
' anuel
García Do~!men Blanco
Pérez, xosé L. mgos Blanco
Xav· ois Bauzas Millán
1er Camb s
·
Begoña Cam o a anmartin,
Campos Souto pCs Souto, Mar
Mourrno G ' arl.os Casares
Bergueir¿ x:nto Constenla
Carm~n F:r Manuel Eiré,
Sanjulián L
nández-Pérez
Prieto, Man~eiº:"~º Fernández
Teixeiro ~ria Fernández
Fernández M anuel Ferreiro
Xosé Ra~. anue! Forcadela,
Mª Carmen Gon ~re1xeiro Mato
arcia Negr
. '
García Negr
Pilar
Garrido C o, Xoan Carlos
ouceiro c .
mez Torr
, am1lo
Gó
López, Ansel es, Emilio ínsua
mo López C .
Teresa Ló ez
a~re1ra,
Manuel L p Fernandez
ourenzo M
'
Lourenzo G :
anuel
Manuel Macelonzalez, Xosé
Kallh
ra Fernández
een N Ma h
•
Pauló M~rti re ' Carlos
Miguel Malo nez Pereiro,
Manuel Mlllán Otero,
Fondo,
M• xeXosé
•

º·

s~s

Nogueira Pereir
Obelleiro Plnó
a, LUIS
Pillado Mayo/'M Francisco
Romeu F
. ' anuel Rei
' ranctsco Rod •
Sánchez Xo •
r1guez
Silva A ' se Carlos Ruiz
"" • ___._,. , nxos Sanmartín Re·
Goretti Sa
.
'·
Sonia Soto Bou~:artm Rei ,
Tato F
. sa , Laura
onta1ña , Manuel
Vi lar
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A NOSA TERRA

·Guieiro
CULTURAL

Nº794

Os .museus quedan sen pezas para
dotar as exposicións de Galiza Terra Unicq,
/

Un critério ·principal
foi inflar a nómina de artistas antes que facer unha escolla
*

unha visión o máis ampla posíbel
do periodo, "tendo en conta que
se trata dun século descoñecido
que nen sequer se expuxera en
Galiza no Tempo". Como asesor
técnito centrou os seus esforzos
en transmitir ao público a forma
' de vida dese periodo, desde a ca,
sa até a escola, pasando pola arte.

PAULA CASTRO

Sete cidades galegas acolleron as
exposicipns temporais de Galiza
T erra Unica, con monstras ar,
tísticas através das que se tentou
dar unha visión da história da
arte galega desde as suas orixes
até a actualidade. Para poder do,
tar á exposicións coas pezas ne,
cesárias, estas foron requeridas
do mu eus do país, quedando,
en moitos casos desprovistos do
material que constituia o seu
principal reclamo de cara ao pú,
blico. Diante desta situación, e á
marxe do uso propagandístico
que desde o executivo se Jle deu
á montaxe da Terra Vnica,
ábrese o debate de se hai que
promocionar os museus ou se,
pola contra, son máis intere,
santes as exposicións temporais.

Ó critério cronolóxico tamén
man;;ou as exposicións de Com,
postela, rnntradas nos séculos
XVI ao XVIII. "Percuramos facer
unha monstra na que !lºn SQ
apareceran pezas de escultura, se,
nón .tamén pintura e coleccións
de gravados e libros.· Tamén tivo
unha grande preséncia a arte sa,
era, con devocións marianas e
imaxes da virxe: Logo o ritmo o
marca o empréstito das pezas por
parte dos proprietários que as po,
den ceder ou non", explica o ase,
sor técnico Xan Monterroso.

A Coruña, Ferrol, Santiago, Ou,
rense, Vigo, Lugo e Pontevedra
acolleron as exposicións temáti,
cas q,ue conformaban Galiza Te,
rra Uni ca. Do lado, e baixo o
mesmo epígrafe, fixéronse expo,
sicións de outras comunidades
autónomas, como Euskadi ou
Astúrias. Os critérios seguidos
para artellar as monstra foron
básicamente cronolóxicos, e as
pezas exposta foron solicitadas
a museus, igrexas, mosteiros e
colección particulares.
Frente a unha política precária
de promoción do centro de ex,
p ición fixos existentes no país,
PP artellou un evento cultural
no que non só non reforzaba or,
zamentáriamente ao mu eu xa
existentes senón que mesmo se
levaba parte das suas coleccións
para fornecer, de contido ás de

Galiza Terra Unica.
A este respeito, directores de
museus que preferiron non dar
os seus nomes para non verse
comprometidos diante da admi,
nistración "por medo a represá,
lías non só contra a própria per,
soa senón contra do museu", ex,
pl\caban que o feito de que as
pezas se transladen deixa moitas
veces, aos centros desprovistos
dos seus principais reclamos e "o
público decátase dos va1eiros·
que hai nos expositores, polo
que perde moito interese".
Pala sua banda, Felipe Arias, di,
rector do Museu Monográfico do
Castro de Viladonga e asesor téc,
nico da exposición de Galiza Te,
rra Única de Lugo explica que as
exposicións temporais teñen a
avantaxe de ser "trinques que
aglutinan as pezas de distinta pro,
cedéncia e permiten que as poida
mirar todo tipo d~ público", pero
destaca o feíto de que os museus
queden sen pezas importantes pa,
ra o conxunto,. abrigando aos res,
ponsábeis a substituilas por foto,

grafías se non queren que os ex,
positores fiquen valeiros. Ademais subliña a diferéncia entre facer unha "exposición temporal
en Xapón, onde non teñen posi,
bilidades de ver as monstras de
arte galega" e as exposicións que
se fan a poucos quilómetros dos
próprios museus. "Os directores
sempre preferimos que as pezas
continuen nos centros", engade.
Sobre o tratamento que se lle da
aos museus, o próprio Xosé Manuel Beiras denunciaba, o pasado
venres 29 de Agosto, a montaxe
de Terra 'única, como "cobertura
publicitária alienante porque ~ti
liza aos artistas plásticos que tan
necesitados están dunha axeitada
política de promoción", ao .tempo
que reclamaba explk.acións sobre
os "a desaparación de 400 millóns
de pesetas para realizar o edifício
Granell, que se aproveitaron para
a campafia eleitoral.do PP".

Sumar nomes
Pero ademais dos critérios cronolóxicos ou de coeréhcia temática
artellada polos asesores técnicos,
para levar a cabo os actos de Ga,
liza T erra Única mantívose como
consigna política a integración

Terra e Tempo
de luces
' LOIS DIÉGUEZ

:#a:ealidade, o neoliberalismo
como adalide da "morte das ideolo,
xias" convirte,se nun esforzo estéril
do pretendido desvencellamento
ciéncia-ideoloxia prediCada pór We,
ber, pois un grupo social sen ideoloxia
explicita non ten "utopia" nen poten,
cialidade, carece de proxecto político
e se o ten non é máis que un mer~ "
expediente de coxuntura. Incapaz de
distanciar,se do imediaro, o seu pro,
grama non posue unha representa,
ción global de si mesmo e esta condeado ineluctabelmente-a proseguir un
desenvolvimento fragmentado en
acontecimentos repetitivos e, por
ende, historicamenre insignificantes".

~estas, palabras de Xosé Ra,

. ___
món García Menéndez, un dos moi,
tos autores e autoras que fixeron
posíbel ese luminoso, por esclarece,
dor, número de "Term e Tempo"
. -revista de Información, Análise e
Interpretación, da Unión do Povo
Galego -(UPG), adicado a "O neoliberalis.mo desde a Galiza". E son,no
porque asistimos a un tempo en que
masivamente, escandalosamente, se
está a cair nese tecelán escurantista
da ideoloxia ne~liberal que engule,
ainda, aos que noutros momentos se
mostraron como os seus detractores.

~nivel

político as democrá,
cias formais afogan os intentos de
democráciq. material. Na "rriascarada
democrática" asiste-se asimesmo a
unha crise da ~squerda, que está a
acomodar,se en exceso aoque acon,
tece, aqoptando actitudes pragmáticas e cimentando un clima de deter,
minismo e impoténcia, paralizador
dos movimentos anti,sistema".

Ambos técnicos coinciden en
afirmar que_as exposicións tem,
porais non deben priorizarse
fronte aos !J1useus, pero ao tempo
entenden que tamén son necesá,
rias u-se están ben dosificadas,
porque poden aportar diferentes
e interesantes pontos de vista",
indica Mo-nterroso. Segundo este
especialista, "non se poden dei,
estas outras
de
xar unhas polas outras e resulta
Domingos A. García Femández; o
imprescindíbel que se manteñan - complemento práctico dunha realios in vestimentos en museus".
dade que xa abafa e que debe, con
Sen embargo, ao seu entender,
urxéncia, ser motivo dunha análise
"os próprios museus debían cam,
efectiva con reacción sonora, para a
biar a tendéncia e empregar os
reconquista do temple tan necesário
seus fundos en realizar exposi,
na longa batalla de manter o equill,
cións temporais antolóxicas ou
brio ehtre o posíbel e o necesário
do maior número de artistas posí,
seguindo calquera outro critério
.
.
que a nación esixe.
beis para implicar no evento a
para atraer máis ao ·público".
todos os sectores sociais e contra&comido deste número.de "Te,
Pola contra, López Vázquez in,
rrestar as críticas á campaña.
rra e Tempo" é unha anáhse polo
, siste en que "as exposicións tem,
miudo do que está a pasar cos nosos
Como .asesores técnicos, os en,
porais moven a máis xente que
distintos sectores produtivos, feita
os museus, qu_e moi_tas veces es,
carregados polo comisário Xosé
por xentes de estudo e xentes de
Manuel Garcia Iglesias 0.e arte,
tán convertidos en simples . arpráctica diária im~rsa nas Clases so,
llar as exposicións, limitáronse a
macéns". Como exemplo sinala
ciai~ que padecen a voracidade do
facer un labor profisional á mar,
o Museu das Peregrinacións, que _neo liberalismo, pois non f)Ode ha- .
permaneceu-.pechado ao público
xe de intereses políticos, tal e
ber enfrontamento .dos corlflitos · .
por 15 anos engadindo que "hai
como explica Xosé Manuel Lócando non existe unha visión real e
pez Vázquez, responsábel .das ex,
directores de m.use!JS que son
completa dos mesmos. A ~onfusión.,
posicións de Pontevedra.
moi codiciosos do seu e sempre
polo regular, só deixa dezmas aosestán protestando porque as pe, - amos abu~adores.
López Vázquez conta qúe· os pre,
zas se van, com0 se for:a,n os do,
parativos para as monstras come,
-nos, cando en reálidade O SOffiQS
.
xeira do
-- ·
zaron en Oufubro do ano 96 e no ·' todos".
próprio López ma~iza~
po" -adicados os seus númúos á aná'.
mes de Decembro "xa se sabia
ba a sua respostá'asegurando que
lise de temas monográficos; lembi:o,
que pezas ian estar"~ -Pésie :<'lo.
ao fin "cada un defende os seüs . agora, aque1 sopre a nosa H~tória,
tempo transcorrido, que ao seq·in.tereses nun asunto como este". .tan interesante e poléinic~ parece, ·
entender deu marxe dabóndo Pª'
me ~tinadísima e apropi~da áos temra levar a cabo os trámites nece,
certo é que para completar as
pos, e coo.S diferentes visións que se
_sários, considera que normalmen,
exposicións de Galiza T erra Uni,
-oferecen dos temas tratados, fa".orece
te exposición~ da magnitJ.!de de
ca o museu de Pontevedra que, .. ·O pluralismo tan necesário para qu,e
Galiza Terrá Unica adóitanse pre,
dou sen unhas 33 pezas, arredor
os enfoques do debate partan xa de
parar cuns dous anos de antelade 50 foron solicitadas ao museu
inicio da riqueza, tema tan combatí,
ción, "claro que moitas veces de,
arqueolóxico provincial de Ou,
do, por outra parte, nestas democrá,
pende de cando os poderes políti, · rense, 61 ao prnvincial de Lugo,
cias de asoballante emprobecimento
cos deciden que se pode facer".
unhas 16 ao Quiñones d'e León
ideolóxico. Poden, a sua, o ·seu coorde Vigo e o resto repartíronse
denador, Maria do Carme Garcia.
Os éritérios da exposición, á
entre museus como o do Pavo
Negró e Roberto Vilameá, estar satis,
mar:xe da .pura cronoloxia, que
Galega, eclesiásticos, monográ,
feítos e orgullosos deste traballo que
no caso de Pontevedra se cenficos como o do Castro de Vila'- nós louvamos e animamos.•
trou no século
foi a de dar
donga e coleccións privadas.•
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N~

casa do cohcello do lncio
apresentouse o Mércores 3 de
Setembro o início da realización
da curtametraxe O Documento,
baseada no conto do mesmo ti,
rulo de Ánxel Folé, incluído no
libro A lus do candil. O proxecto
corre a cárrego da equipa de
producción Leite de Pato, colee,
tivo constituído en Xaneiro des,
te ano ao redor dun guión de
Manuel Hermida. O proxecto
foi estimado o mellor dos apre,
:sentados n a consellaria de Cul,
tura, que apoia economicamen,
te a realización, que se levará a
cabo na parróquia de Saa.
T amén apoian .dalgun xeito á
curtametraxe, que se rodará en
branco e negro, Carlos C asares,
Francisco Fernand~z del Riego e
Felipe Senén ademais da Edito,
rial Galaxia ou asociacións po,
pulares como a Ouriceira do Jn,
cio. En Leite de Pato hai
intérpretes coñecidos como Ro,
berto Vidal Bolaño, Xosé
Manuel Oliveira "Pico" e
Manuel L~urenzo ainda que o
mesmo día da apresentación ce,
lebrarase unha selección de ra,
paces na casa do concello para
os papeis protagonistas. A pro,
ducción é responsabilidade da
empresa Studio XXI. Na equipa
técnica están Rodrigo Roel, Va,
ri Caramés, Pepe Barba e
Manuel Areoso. A música foi
composta por lvonne di Felke.

1

• O gaiteiro Xesus Vaamonde gaña o Constantino Bellón

.

Ahxel Fole
,, nas
terras do Incio

ANOSA TERRA

dón está dotado con 300.000
pesetas ainda que tamén hou,
bo accésits para Pedro Lamas,
de Cambre, e Edelmiro
Femández Parada, de Ribeira.
Vaamonde, de Ferrol, tivo que

Por segunda vez, xa que o ga,
ñara hai cinco anos, Xesus Va,
amonde fíxose co primeiro
prémio do concurso de gaita
Constantino Bellón, que organi,
za o Ateneo Ferrolán. O galar,

.
.

·•:
competir c;:on doce finalistas .
O xuri, que deu a coñecer o fa~ •
llo o primeiro de Setembro, es,
tivo composto por Xavier Fari,
ñas, Vítor Femández Gabeiras,
Carlos lcaza e Xan Silvar. •

..........................................................•.............................................
O conto O Documento xa serví,
ra a Enrique Rodríguez Baixe,
ras para realizar unha curtame,
traxe nos,anos 70. argumen~
to xira ao redor de Manoliño,
que con 18 anos quere ·
suicidarse por desamor
. empoleirándose nunha árbore e
conseguindo reunir a v,iciños e·
viciñas baixo ela para_disuadilo
, das suas inténcións. •

o

• Díaz Pardo
recebe o prémio
"Celanova, Casa
dos Poetas"

• Boa acollida
de Xistra
festival bretón
de Paimpol

no

O grupo de música tradicional de Corvxo, Xútra, durante a sua actuación en Paimpol.

ba de escenários flotan.tes, par,_
tidparon ·t amén grupos convi,
dado~ e músicos de rua, dos que
os compoñentes de Xisrra rese,
fiarun o seu alto nivel.

"O festival non é tan urbano

sica máis tradicional e non
tanto na onda folk ainda que
n as ruas puideronse ver o exo,
r:ismo dos caboverdianos, o mé,
rito do repertório a capella dos
cubanos Vocal Sampiing ou aos
artistas de mimo.

como o de Brest, Í:rárase dunha
povoación pequen a que recebe
a música ~un xeito moi ·
cálido", sinala Xerado F. San,
itomé, do grupo de Coruxo.
Cen:ttráhqse este e1,•enm na ffiú,

Xistra actuaron duas veces de
xeito oficial ainda que tamén
fixeron actuacións espontáneas
cun repertório que incidiu nos
temas cantados, xa que era a

-A vila de Paimpol, na Bretaña,
converteuse do 15 ao 17 de
Agosto no escenário europeu
do Festival da Canción .
Marfüefra. Esta edición foil ta,
mén a primeira na que un g:rn,
po galega XistTa, do bairm
vigués de Coruxo, ia contrata,
do para acruar xunto a forma,
cións portuguesas, gregas e ita,
lianas. Ademais &is formacións
contratadas, que itocalban ernri~

tóniéa xeral do festival. Apre,
. sentaban o seu segundo disco
Adicado ... no que continuan
investigando nas raices da mú,
· sica popular eco que tamén
iran a Balingen, en Alemaña,
nos meses de Outubro e
Novembro. "Desta vez trátase
dun encontro de dezaseis paises
europeos que teñen gaitas e o
repertório será ben diferente:
trataremos máis as diferentes
tonalidades que caraterizan á
gaita galega", sinala que Xerar,
do Santomé, que forma o grupo
co seu irmán Xurxo, Pablo
Gonzalez, Antonio Piñeiro ,
Xoán Comesaña e Isabel
Fernández.+

CriaciÓn a partir do refugallo
no Ar1telim de 'Redondela
1

•

Mália a prol:esta de diferentes onlectivos red.ondeláns sobre a política

cukmam s1e¡g<11:1 ~da poEo go,~emo d.o PP lilJO concello e as declaración da
oonceUeira d.e ctiltm:a solbwe '""a ausénda de arte nas obras de Artelixo",
o colecthm Jo5efá. Leva adliante unha nova edición desta mostra que
conxuga a reddaxe de rnateriais coa criación artística. Do 12 ao 20
de Setembro as ruas de Redondela encheranse de esculturas, monta,
xes e instafacións co denominador comun de estaren feitas con mate,
riais de desfeito e refugallo. A novidade é que as obras faran_se en for,
mato "mini", máximo 50x50x50, realizando unha obra xigante entre
todos os artistas participantes a xeito de "cadáver exquisito" . A Fun,
dasión ]osefá, que se denomina como un colectivo de axitación cultu,
ral, tamén prepara actividades paralelas: proxección de curtametraxes
de video, basura, un taller para cativos, o I Desafogo Percutivo, que vai
consistir en xuntarse
o maior número de
persoas na praia con
instrumentos de per,
cusión,lixo e,-por úl,
timo, un certame de
rock con m'úsicos lo,
cais, que se vai cele,
brar o dia 19 de Se,
tembro.
Os membros de ]ose,

fá fa.n un
chamamento á vici,
ñanza a que partid,
pe "xa que se provo,
ca con toda a intén, .
ción do mundo a
. discusión a pé de
obra e non resulta
estrano ver a dous
xubilados braceando
e discutindo acalora,'
<lamente <liante
dunha árbore feita
con calcetins vellos,
televisores en desuso
e mil e unha causas
. máis" . +

Isaac Díaz Pardo recebeu o Do,
mingo 31 de Agosto o prémio
Celanova, casa dos poetas na sua
13ª edición, que organiza o Pa,
droado "Curros Enríquez". Pre,
cisamente a casa natal de Cu,
rros vaise converter na dos po,
etas que dá nome ao prémio.
Díaz Pardo lembrou a labor
cultural dos galegas exiliados
en Bos Aires e reseñou a nece,
sidade de recuperar a memória
histórica do país. •

• Nova edición
do prémio
de poesia

Espiral Maior
Chega á sexta edición a convo,
catória do prémio de poesia Espiral Maior cuxos fins
primordiais son "celebrar a pa,
labra poética das xeracións
máis novas e dar saida editorial
á última criación poética gale,
ga" . Até agora os gañadores
deste concurso foron Rafael
Lema , Martín Veiga, Francisco
Souto, Cristina Ca.bada e
Enma Couceiro . Estabelecese
un prémio único, sen cuantía
económica, que consiste na pu,
blicación da obra gañadora na
colección Espiral Maior de poe,
sía. Ao prémio poderán optar
autores e autoras menores de
35 anos, sempre que non teñan
nengun libro individual publi,
cado e con traballos que teñan
un mínimo de carrocemos ver,
sós.' Apresentaranse por tripli,
cado, mecanografados a dobre
espazo e baixo plica, sen remi,
te, co título da obrá acompaña,
do dun lema identificador.
Nun sobre aparte é onde se te,
ñen que incluir os datos referí,
dos á identidade, enderezo, te,
léfono e currículum do autor
ou autora. No exterior <leste
sobre, ten que figurar o lema e
o título da obra. Hai que
enviar as obras a Edicións Espi,
ral Maior, Apartado 192, 15080
da Coruña antes do 30 de No,
vembro.
O fallo do xuri, formado por po,
etas e críticos literários, darase a
coñecer no mes de Decembro.+
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conta de libros

111 . :
tent~~ÍÜ~6~.-ou'; ·'~·e.llor; ·c~'itio' di '

L'ínguáe
discriminación.
Titulo:·Unha-lingua é un mercado.
Autor: Jesús Royo. Tradución: Ramón A.
Martfnez Seixo e Miguel Rubinos Conde.
Editorial: Edicións Xerais. Colección Ferros. Vigo, 1997.

Esta tradución dun interesante
folleto, non chega á categoria de
libro, catalán, escrito en catalán
por un rioxano de nacimento,
vén cumplir un importante pa,
pel na nosa terra. Primeiro por,
que, pensamos, dunha vez por
todas poderá o leitor decatar,se
exactamente de cal é a función
que cumpre o govemo pujolista
da Generalitat. Segundo, porque
rompe certos tabús do naciona,
lismo, non só do catalán, senón
tamén do noso. E, por último
porque pode servir para que se
entre de verdade nun· profundo
debate sobre o futuro do galego,
e cal e como debe ser ese futuro
(iso si, demanda:..se a profetas e
integristas non actuar).
O folleto non é un profundo en,
saio ,sociolingüístico. Nen políti,
co. E, só, o que non é pouco, un,
ha libre reflexión sobre a función
do catalán en Cataluña. Unha re,
flexión tirada máis que a partir de
dados e feítos empíricos, dunha
experiéncia persoal do autor, que
é profesor de catalán. Unha expe,
riéncia na·que se bota man desa
cousa tan desprestixiada e que,
quizais, haberá que tomar usar: o
sentido comun. Ademais, un pon,
to ao seu favor, é que non está es,
crito para especialistas, enón que
é un texto sobre o que poden de,
bater aqueles que estexan intere,
ados no porvir das Lmguas mino,
rizadas do estado español e fuxen
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Nós hus ·
CISNEROS

Nós nus é unha mestura' de- lfquidos íntimos que tiran
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Muller ceiba
SANDRA CISNEROS
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Xod

· do poema co_ma dufÍ:,becerro. Os deste libro
son versos que ·levan ·~ eroti~rno _do_corpo, do sacho
e do alpendre no seu útero de bruxa,.
A autora abrí u as coxas e pariu ª .verba.

XERAIS

~"
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Nós rius
OlGA

Novo

)

de Isabel~~lara Simó
Na-colección Fá'r:ad.e 'Xogo de Xerais
fo¡ publicado Xoel, da·catalana
Isabel-Clara Simó ~oa ·
·
traducción ao
galego de Mª
Dolores·Torres
París. A novela
trata o cámbio
que sofre a vida
dun neno cara á
adolescéncia e das
persoas que van
'ser determinantes
nesa transformaciqn. "A miña nai. e o-meu can morrerón o \}lesrrío dia., A
miña nai morreu do
corazón. O can fo¡ embestido por un
camión, cando saia da casa desespera,
do, a ladrarlle a todo o mundo o infarto da miña-nai. Eu tiña doce anos. A
partir daquela todo ia ~e r diferente,
~stiven a piqu~s de morrer e pasei ,tres
anos na cama".+

A doutrina
da euxenésia

es, --

O debate poético do novo milenio

XERAI& .

.;

gua 'pasa a ex~~cer but~ non hle; .
Royo : ''Madrid". A función da
_nos importantes (vexa,se, Llengua
i discriminació, de J. Murgades. Cu,
lingua nas empresas, ou o \JSO do
rial, Barcelona, 1996) de tipo in,
catalán por parte da patronal ca,
talana é 'Sinalado polo A., de ma,
tegrador./discriminador. Quer di,
cer,- ben que os cidadáns ·sexari
neira intultiva e/ou experiencial.
iguais p~rant'.e a· lei, falamos das ,
Ora ben e aqui onde Royo fuxe,
oli non entra, no quid da cue'stión.
sociedades ·democráticas -a sua
imperfeición esquezamo,la por
A língua é un mercado (siri.ale: · hoxe- estes dispoñen de máis ou
( mos, por outra parte, que ao con,
menos posibilidades de ascender
socialmente. A língua converte,se ·
_ trário dQ que .dL Royo o marxismo
si tei:r ~St:udado ' a funció~ do mer,
desta maneira no medio por exce,
cado e/0u com~rdo nunha -sacie,
léncia de int~gración e_discrima,
dade .S"Ócialista: Lmge, KaÍiríyi, - Ción dos diferentes individuos,
grupos ,e clases que config1:1ran un,
etc. )·, de-acordo,-e xa vai- senda
hora q~e na Galiza nos ~ntefre,
ha sociedade determinada. Quer
dicer, e sexamos -claros, a língua
mos -o que nos-vai condudr á un
achegamento ao portugués: o-ga,
cumpre en toda sociedade un pa,
pel discriminador, ao tempo que
lego
será
entón
económico
para
de estadísti(!'.as e aprioris políticos ...
integrador. O problema· que se ·
· e lingüísticos. Un texto, en defi, · ás empresas, mala xa sabemos que
presenta
en Cataluña, e claro, na
os
lingüistas
galegas
a
economía
e
nitiva, para uso do comun, de fá,
Galiza, é caL é a língua de discri,
se'mpre _se levaron mal, ben por,
cil leitura e comprensión, escrito
minación[integ1:9-ción preferencial
que uns miran só o seti pet9, o
por alguén que non é nacionalista
que
queremos. E a partir de aqui
ILG;
ben
porque
a
batalJa
a
levan
e que está preocupado polo porvir
que compre comezar a debater 9
a niveis pei;sónais sef.l_querer en,
e o presente do catalán. Con to,
monolingüísmo, o bilingüísmo ou
trar a-.fundo na cuestión, porque
do, e despois das últimas polémi,
toda a série de· opcións· que Royo
como teñen razón e a história está
cas sobre a nova lei do catalán no
no cagítulo "A chance
apresenta
...
~s
lusistas.
A
lmgua
é
connosco
interior de Cataluña, o libro que,
do
cat~lán". (E a partir des ta
un
mercado.
da, _en certa maneira, unha miga
constatación, toda Hngua é discri,
P!=mto no que
superado pola realidade, mais só
minatoria á·vez que integradora,
estamos
de
unha miga, xa que aqui hai muita
polo tanto, ho fundo, un epifenó,
acordo. Mais Alíngua é
casca que rillar.
nunha sacie, un -mercado
meno da luita de clases, q~ se
pode
entender o ~uerdismo an, ·
dade
como
a
Royo divid~ o seu folleto en cur,
catalan~ e ta, e :xa vai
ticatalanista de certos elementos
tos e áxeis capítulos nos que vai
como Femández Buey e ou_trós;
mén, coas di, send~ ho~
deitando reflexións sobre unha sé,
con todo, compre lembrar que
feréncias debi, que na
rie de temas que o nacionalismo
te anticatalanismo de esqueidas édas,
que
son
Galiza
catalán -quer se autonomee de
muitas, na ga, ,
nos
de
tradición propriamente catala,
esquerdas, quer interclasi-stalega, a língua enteiremos,
na e naceu no seo dos movimen:.
adoita obviar, por medo á i:ealida,
tos anarquistas hexemónicos ducontinua a re, o que nos
de, e por medo a que o catalán
rante muitos anos no proletariado
vestir as suas vai conducir.,_
deixe de cumprir a función que
catalán ..:..este, o antin-acionafü,
vellas fon,
está a cumprir desque o Honora,
cións de co, a un
mo,cata1án anarquista é tema do
ble Pujol gañou as primeiras elei,
que fuxen, como do lume, os"his,
municación -e achegamento
cións autonómicas: a endogámia.
, toriadores pro,nacionalistas, co,
ludismo, que ao
Unha endogámia que conduce ao
mo se os anarquistas fosen suecos
eran as suas
nacionalismo catalán a tedle, co,
portugués.
'&.non
p·e rtencesen a Cataluña).
funcións
nas
mo sempre, medo ás clases subal,
sociedades
temas e a xogar un ambíguo -na,
agrárias. A..
_
Er:iÚn,' un interesante folleto,
da am9íguo, por outra parte- pa,
partir
da
industrialización,
a
lin,
pel verbo do inimigo xa secular: o
(Pasa á páxina seguinte)

Explosiva e polémica, ·Mu/fer ceiba é unlla voz
provocadorament~ feminína, palabra erótica,
humorística e mestiza que funde o. made in América
cos lagartos das lagoas do carniño a Yaxhilán,
borra~do para sempre a fronteira do. ~ío Grande.

23

O biólogo Daniel Sourullo, profesor no
instituto do Grove, publica en T alasa o
. libro La eugenesia. Desde
Galton hasta hoy,
no que expón as
orixesdo
pensamento da me,
llora xenética na es,
pécie hum~a desde
a segunda metade do
século pa5ado até
agora e reflexiona so-_
bre os problemas éti,
cos da aplicación da
terápia xénica. SoutUllo é·autor dunha compilación de artigas sobre
este mesmo tema, publicada en Laiovento, e titulada De Darwin ao AfJN. +

Muíños de fio
en Pontevedra
Que significaron os muíños de rio? Cal é
a sua situación actual? Algunhas das respostas, con abundantes explicacións e
debuxos, atópanse no librn Muiños de
río nas terras de Pontevedra, do ~al é
autor Ramiro Barros. Ademais da. tipoloxia e da estrutura, o autor fa¡ un
reconto de muíños na
zona e inclue ·
un anecdotário
rrÍáis un vocabulário relacionado
coa actividade
de mo~r . Ramiro
Barros é un xoven investigador
que descobriu a
· existéncia dos
muíños da mán
dos seus país. O ¡¡,
bro está editado pó- la Depuración de Pontevedra. +

Vida municipal
da Coruña
a princípios de século
Luis Antonio Giadás, historiador nascido en Brasil pero "coruñes de cora,
zón".é o autor de~ vida política municipal en La Coruña entre 1900,
1931, volume qu_e sintetiza a sua tese
doutouraL Giadás
analisa neste libro, que aparece
en Edicios do Castro, un periodo no
que se implanta o
socialismo e o nacionalismo na cicla,
de .e se consolida o
republicanismo no
concello. +
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L~ituras
(Ven da páxina anterior)

...

máis palas verdades' que di desde
unha experiéncia persoal quepala sua constatación empírica,
máis polo que vai descubrir ao
leitor galega -que se pode estar
polo catalán como língua de integración /discriminación sen ser
nacionalista, que o nacionalismo
catalán ten medo dunha Cataluña popular, que a idea de Paises
Cataláns foi dinamitada polos
independentistas cataláns, e porque, e se senón se tira a conclusión é que se ten medo a tirala, o
· nacionalismo catalán leva no seu
seo duas tendéncias, de momento
as únicas, perigosas: a) unha tendéncia, representada pola coali- .
ción govemante no intre, na que
a lingua xoga un papel só discriminador, e 'b) outra representada
por ERC e algún que outro minúsculo colectivo, para quen. o
non-catalán é, simplemente, un
inimigo que só ten duas opcións,
ou se asimila, ou emigra. Con to- ·
do, a asimilación, non a integración, tamén é unha táctica de
CIU (lembremos que asimilación
non ten nada a ver con integración; o nacionalismo catalán non
quer integrados -que poden ser
criticas, e adoitan votar ás esquerdas- senón asimilados, quer
dicer, que renunciaron ás raíces e
á clase para se unir a un unico
.proxecto, Cataluña, que, como
dixemos nestas mesmas páxinas,
será burguesa ou non será).•
XGG

Descoñecidas
damas
Título: A muller descoñecida.
Autor: Claudia Rodríguez Fer.
Editorial: Esqui o. Ferro!, 1997.

A unha muller descoñecida é a 'última dedicatoria en fonna de libro
de poemas e de esculca erótica do
profesor lugués Claudia Rodríguez .
Fer. Acompañada dos fermosos
grafismos de Sara Lamas, autora
tamén dos deseños de Extrema
Europa, digo que esta é a última
dedicatoria, xa que non a primeira posto que está precedida por
unha longa traxectoria iniciada
.aló polo 1979 con títulos tan significadvos como- Poemas de amor

sen marte (1979), Tigres de ternura
(1981), Historia da lúa (1984), A
·boca violeta (1987), Cebra (1988)
-todos eles compilados en Vulva
( 1990 )- e Extrema Europa ( ~ 996).
De todos eles se alimenta esta
dama, porque no tecido ético-estético do naso autor
todo conflúe e todo informa ó resto do universo poético.
d~scoñecida

-

(~'

Así, desde moitos versos antes
sabiamos do "_enigma" permanente que supón a muller, sabiamos da procura do "rnáis alá"
bretoniano, da pler{itude voraz,
do n omadismo . Se Extrema Europa fora concebido como extralimitación e fragmentación da
identidade, fora vivído e escrito ·
en lugares tan afastados como ·
New York, Moscú, Lugo , Madrid ou Santiago de Compostela, A unha muller descoñecida
· xestouse cruzando a ponte de
Brooklyn, amando Manhattan,

extraviouse en trens na Alta ·
Bretaña, demorouse, na folga de
París, atopou acubillo nos claustros de Santiago.

con forza "Brigitte Rimbaud", tí- .
tulo da segunda sección e nome
do personaxe que aparece nos relatos "A puta filósofa" e "A raposa boreal". Extravagante muller,
independente que saña coa lúa e
que escribe todo o seu amor na
neve, granítica para sempre, Brigitte Rimbaud recolle no seu _nome a sensualidade desbordante da
actriz Brigitte Bardar e a alquimia
suficiente para reinventa-la vida,
como quería o escritor francés.
'.'Traza de muller" miniaturiza e
esculpe o que lago se desborda na
"Balada dos amantes nómades";
na "Propagador.a de armiños" ou
na "Novela dos fuxitivos", o quli
se talla nas "Insclicións":

Con idéntica paixón, ás mulleres
loucas que comparten o interior
do libro -Kiki Manahatta", "A
Femia que foi Flor", "A Fada da
Caracola", "Anémona Mater",
"A Dama das Arañas", "Dakota
Racoon", "Amarilis 'Indiana" e
"Brigitte Rimbaúd" -saben que
"--Sen amor nada se crea. Non .
nada se crea sen amor" (p. 19).
Elas entran na cidade, sen Deus,
sen Estado e sen Poder porque
"De pura deferencia perderan
tanto tempo que por / delicadeza
malgastaran a vida: de todo canto hai," o máis / belo que existe é . "COMO TE AMEI EN RENo amor das mulleres" (p. 65), . NES / (Inscrición aparecida / na
porque "Como as ondas que es- · - trabe de castiñefro, / vemizada
toupan contra os altares dos temcon tremenrina, / dunha casa
plos columnarios, no récinto sabretona/ que tiña esntrepanos /
grado despoboado de deuses, Elas
de cerdeira silvestre) / Cando te
Am~A Vida Que Son" (p. 68).
~ncontres cansa e abatida, / cando te. encGntres soa e teñas frío,
/ como te amei en Rennes, de
acometida, / entrarei no teu mar
como entra un río" (96).

Fina Casalderrei e Agustín Femánde:z: Paz:.

ras. A nova obra de Agustín Fernández Paz, O centro do
labirinto, acollése a unha temática de probada boa aceitación entre o público infantil-xuveni l.
Mais non se trata de simples fabulación futurista; o que xa é
interesante por saber a visión que
o autor pronostica para o futuro.
A acción sitúase no ano 2054 como poderia ir no 66666; o que se
pretende é reflexionar sobre o
acontecido nos derradeiros anos
deste século XX. A sociedade que
se descrebe debe moito á actual,
Fuxitivo ou nqmade, o poeta clise
tanto que os avances recoñécense
a si mesmo: "Extirpa a 'túa estirpe
lóxicos por seren produtos seus, e
e benvida á estranxeira amiga, /
Inglés. / Sabes que perderías máis · os problemas xa se albiscan agora,
dando as primeiras voces de alerta
perdendo o seu amor que / pe~
ante
a catástrofe. Hai, polo tanto,
déndote no .seu amor" (p. 99) xa
un
proceso
de reflexión, pero que
que o único ·amor é apáttida e só
non chega a constituir analepse, a
.. funda no vento. E para atopa-lo
trama desenvólvese inJegramente
d escoñecido é -preciso extraviarse
no 2054. Fixándonos n o argu....totalmente, así é que a namorada
mentó, percébese unha vontade
sabia dinos que "Non quedei nesta ·terra e fumos coñecer a fin do - didáctica ben integrada no discurso. Cada pergunta supón unha re-/ mundo amándonos en trens exflexión
conativa --que mesmo altraviados. / Aínda seguimos e seguén
puidera
acusar de conductisCláudio Rodríguez: Fer.
guimos cara o Norte e xuntos /
ta- a partir da que sé relanza o
vivimos moito máis que mil
relato, causa que confirmamos anos" (p. 87). Ela soubo sen dúE porque o descoñecido é case a
no prindpio chega mesmo a incobida,
como
sóubó
NovaH:s,
que
·a
nosa única tradición, como réza
modar que te leven tan da mandescoñecido, o misterioso, é o rea cita que encabeza o libro , a
unha vez o discurso vai avanzado.
sultado e o comezo de todo.•
viaxe no carpo e no espacio é a
Se ternos en canta o leitor implínosa rotunda forma de coñececito, comprendemos moito mellar
OLGA NOVO
mento. Así pois,. desd~ o castro
o afán didáctico. Pero tamén nos
celta, estes versos cántanos na
decatamos de que o asunto se lle
tribo amerindia que lle dá nome
foi das mans ao autor. Explicámoá primeira parte, "Mannahatta",
nos: a concepción didáctica prie desde o canto tribal pode almária, vese superada pala emobiscarse o néon da metrópole
ción da interpretación histórica.
nun constante fluxo intercultu- .
Imposíbel é negar a ambición de
Títulos: O centro do labirinto /Sobrevives?
ral e amorosa mestizaxe: "HabeO ·cehtro do labirinto, a sensaAutores: Agustín Fernández Paz f Fina Cará uns beizos esperanto que neción de que precisaba quizá unha
salderrey.
varán ru-bís
·
escrita máis serea, vaise apoderanEditorial: Xerais.
en ¡. cáliz de.
do de un pouco a pouco. E tamén
azafrán. /Para
imposíbel é ocultar unha leitura
A caréncia de curiosidade é un
o
taxista No tecido
que nos remita a Arredor /de si, a
síntoma de enfermidade espirimaia, para a ético..
obra oteriana está ben palpábel na
tual, nihilismo limitador das exrusa que tallaimportáncia que teñen as cartas
pectativas
q~e,
como
seres
hura matryosh- estético do
asi como na viaxe que a nai do
manos, podemos acadar. O sokas de madei- noso autor
protagonista -esqueceramos menporte que remédie tal mal foL
ra_ d é bido, todo conflúe
cionar o conflito xeracional- emsecularmente, o libro , ou a napara o espeprende para atopar ao fillo: os p.arración oral no seu defecto. Hoe
todo
·
ciero do resralelisrnos entre as cartas e o maxe discútese moito sobre as positauran te in- informa ó
pa e o sentido da viaxe, son moi
bilidades dos "novos médios", o
dio, para a resto do
semellantes. Mesmo debemos sicine, ·a televisión, os videoxobantú
que
nalar que en O centro do labifin;
gos, intemet, os CD-rom, eté ...
universo
borda ce hras
to, a diéxesé non ésixe tal periplo
Finalmente,
todo
isto
vén
dena sabana de poético ..
e pode parecer algo forzada.
mostrar unqa cousa: dispoñemos
tea" (p . 70) .
dunha variedade de soportes co·Baixo as rúas
Pala sua parte Fina Casalderrey
mo nunca e capa día aparece un
e o cristal dos
sérvenos, tamén na colección Fónovo. Obviamente, esta problerañaceos xe1
ra de Xogo, un realista e desacou- .
mática engádese á de cÓntarmos
men os tigres
gante discurso que pode parecer
cunha litera1:ura non normalizae as panteiras, unha rnullér "lepouco apropiado para o leitor !l.
da na que o simples feito literávaba ergueita a , historia da súa
quen se dirixe. Impacta a rebelrio pode adquirir a categoría de
tribo escrita en xeroglíficos nun
dia, a automarxinación brutal,
rnilagre. lmponse entón consolimapa de pel'.' (p. 57).
resentimento. Á me~te rnáis esdar o sistema literário tradiciotre it a chócalle ver a un mal
n al, como base para o asentaalumno, exemplo do que non demento de calquera n ovo médio.
Esta primeira parte de versículos
be ser un estudante,· protagoniiar
longos pero de concentración
un relato dirixido a escolares. EsO mellor método é sempre facer
sentenciosa reconstrúe e afianza
te escrúpulo véncese tamén a meleitores desde as idades máis tenunha cosmovisión para acometer

Sobreviviremos

dida que se le, entón compréndese o por qué da rebeldia, pero n en
o me mo protagonista im axina
ainda até que ponto é nece ária a
rebelión. A novela está ben ambientada e utiliza unha se lección
léxica acertada, congruente. Dá a
Jmpresión de que Fina Ca alderrey quixo, aparentemente, liberarse un chico de todas as ataduras que o xénero impón; en definitiva: personalizar o discurso. De
aí pode derivar a mestura de procede m en tos (desde o narrador
omnisciente, ao narrador protagonista pasando pola corrente do
consciéncia) que a autora utiliza,
combinándoo en estridéncia e
dunha maneira moi natural. En si
o discurso consiste nunha análi e
sociolóxica para a que é básica a
rebeldía, e o cruo descritivismo
inicial tórnase moito máis entendíbel desde que comprendemos a
finalidade. Non inreresa crear unha história, esta xa a hai, vívese
na rua cada dia, o que hai é que
contala. Do antedito deducimos
que hai unha per onaxe, ben
configurada, que e culea e e pergunta sobre a problemática xuvenil... a da sociedade que vivimos:
esa é a trama, cunha orpresiña final, cando os me mos protagonistas confunden a brutalidade da vida
coa do xogo As duas son
do rol, nun propostas
capítulo onde
tamén e dei- suxerentes,
xa ver a voz pero dá a
autoral.
impresión
As duas s n de que se
propostas su- lles foron
xerentes, pero das mans,
dá a imprequizá levados
sión de que se
lles foron das polo pracer
mans, quizá de contar.
levados polo
pra<::-er
de
contar. A de
Fina Cásalderrey mesmo podernos denominala novela de tese, e tese non falta
tampouco na de Agustín Fdez.
Paz. Nos dous casos son novelas
de formación ·no sentido de que
ilustran a construcción de duas
personalidades. Fina Casalderrey
mestura en demasía a voz auroral
coa do narrador, o que leva a al. gunhas incoe réncias ; a Agustín
Fdez. Paz fóiselle a man querendo
contar poque é moi amplo o ámbito simbólico -do discurso. Outro
vínculo entre elas é o feito de
,que se trata de leituras atractivas
para ·a público x uvenil, mais tarp.én aos adultos aproveitarán as
reflexións que provocan.
XOSÉ M. EYRÉ

'
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-.1~11========Mú========sica~lll----Ludismo
de músicos ·sérios

Embaixada
sudani ·

Título: Piano f, Cobla.

'

Autora: Cobla Medite rránia.
Título: Suda niyat.

Editorial: Picap, S.L. .

Autora: R.a ·ha.
Editorial: Nubenegra.

Desde a recente aparición <leste
disco , "S udaniyat", a sua intérprete, Rasha está destinada a ser
a emb aixadora musical do seu
pa ís, S ud án , territó ri o situado
no co n t inent e africano, próx imo a A ia, e en con ec uéncia
musicalmente vén sendo un híbrido - mestura entre o árabe e o
própiiamente africano; alomeno i o manife ta a própria Rasha a resp ito da música tradicional d eu paí.
Pero" udaniyat" non é un di co
ríxic.lam nte rtod xo en canto
á mú ica popular daquelas terra , mái ben é un digno producto encadrábel no que podemo con iderar folk progresivo,
inda que dentro desta tendéncia
a mú ica africana -étnica ao dicer de algún - ocupe un espazo
próprio, distinguíbel por exemplo da de procedéncia europea.
En " udaniyat" escóitanse elementai cancións de amor, de
vodas, un C:IDtO de berce, temas
con certo trasfondo filosófico ...
África pura está aqui presente,
pero adubiada dunha manchea
de percu ións, amáis de sons de
instrumentos de corda, teclado
ou vento. Cecais o máis comercial sexa o reggae incluído no
disco, pero en xeral é un producto moi valorábel, mesmo impre cindíbel, para os afeizoado
intere ados na eme-música. •
X.M.E.

G ravación baseada nunha formación
tan repres~ntativa da música catalana
como é a Cobla Mediterránia, que se
d ist,ingue', coma calquer agrupación do
xénero, polo seu amplo desplegue instrumental de metal, base de toda Cobla, neste caso coa subtil e perceptíbel
aportac ión dun contrabaixo. Pero hai
máis, xa qu e a gravación conta coa decisiva presenza dun piano, a fronte do
cal A lbert G uinovart, autor poló demáis dun longo tema inclu ido no disco, mostra as suas habil idades
versáteis. Outro p ianista, Manel
Camp, coñecido entre nós polo seu
vencello ao mundo dos canrautores,
tamén aporta composición própria,
que igualmente interpreta co seu instrumento.
O disco ábrese cunha versión máis da
célebre "Rhapsody in blue" de George
Gershwin; a partires de ai,
composicións para teatro, cine ... unha
variada escolma de música ambiental,
ou a comprobación de cómo se divirten músLcos sérios cando experimentan no mundo do puramente lúdico.+

Música popular cubana A. IGLESIAS

A roda Cuba le gusta.
Autor: Afro-Cuban Ali Stars.

Título:

Editoñal: Word l Circuit - Arpa Folk.

Unha mostra má is da variedade e vitalidade da música popular cubana. G ravación imprescíndíbel para todo afeizoado interesado no tema, como
tantas outras comentadas nestas páxinas da mesma procedéncia xeográfica.

Afro-Cuban AU Stars vén sendo unha
reunión de músicos, a cal máis virtuoso, froito da teirna de Juan de Marcos,
artista enraizado, mesmo por tradición
fami liar, no legado musical do paradi'SO caribeño. Como boa formación de
salsa, Afro-Cuban reún e unha chea de
instrumcmtistas, en ba e a unha ampla
sección de meta is e perc usión ,
ademais dunha discreta presenza de
voce e piano, cuxa teclas a miudo e
confunden coa func ión xa mentada
percu iva, base sen dúbida desta gravac ión, que non deixa trégua a quen
pretenda marcars un baile
prolongado ao compás dun
repen ório baseado en estilos coma o danz6n, son,
montuno, guaguanc6,
mambo e guajira.+

A cantante
sudani Rasha.

Todos .Tus Muertos: .mestizaxe musical
.
contra _o pensamento_un1co
-

/

O grupo arxentino trunfoti nas duas actuacións na Galiza
*A. ESTÉVEZ

O grupo arxe~t ino Todos Tus
Muertos estivo na Galiza dando
concertos en Vigo e Bueu antes
de partir para Euskadi e Cataluñá
apresentando o seu disco Subversiones, o quinto que editan. N as
duas citas galegas acadaron un
grande éxito de público, que coñecia sobre todo os twballos Dale
Aborigen e Argentina te asesina, public.ados no Estado na compañia
Esan Ozenki. Todos Tus Muertos
fan reggae, hip hop e hard-core
denunciando as torturas en Arxentina, o direito dos pobres a rebelarse ou a legalización da ma. rihuana. Sinalan que a situación
política en Arxentina é n efasta
para a cultura e nomeadamente
para os grupos independentes.

po independente, manexar os nasos próprios asuntos e o conseguimos", conta Pablo Molina, segunda voz e percusión, que forma Todas Tus Muertos xunto a Fidel
Nadal, voz e ex integrante de Mano Negra, Félix Gutiérrez ao baixo, Horacio Villafañe á guitarra,
Pablo Poterizoni á batería, e Willy
Calegari aos teclados. Actualmente eles editan os seus discos
ainda que sinalan que é difícil ser
independente en Arxentina. "Por
iso procuramos que a nosa voz
non dependa tanto do que aconteza no -país, onde ternos o noso
público., e que sexa escoitada en
toda Latinoamerica. Ainda que a
verdade é que o intercambio, mália falar o mesmo idioma, non é
nada fácil", sinala Pablo Molina,
quen engade que co govemo de
_Menem estanse pechando as salas
de concertos de Bos Aires.

Hai doce anos que se formou o
grnpo en Bos Aires, cidade na que
nasceron todos os seus compoO espírito do grupo é o da axitañentes "ainda que nós facemos
ción e crítica política sen descarmúsica para levar por todo o
tar a troula, como amosaron nas
mundo". O primeiro disco foi grasuas actuacións na Galiza. Nese
vado en 1988 coa compañia
sentido, Pablo Molina, recoñece _
BMG e nel facian punk-reck bási-_ que teñen semellanzas con ban'. .·
co; nos traballos posteriores saidas como Negu Gorriak ou Mano
rian dun estilo limitado para proNegra. T amén foi esa-filosofía e o .
bar a mestura, igual' que pasaron
Jeito de versionear Lehibinziko badunha multinacional á indepenla o que fixo que todos se· coñedéncia. "A BGM, como a todas as
ceran e qu e Fermin Muguruza,
indústrias culturais afectoulle. a
cantante do grupo basco, d@cidicrise económica, e prescindiron
ra· que se editara no Estado Dale
_ dos grupos máis febles, os que non
A borigen e Argentina te asesina,
lle r eportaban cartas, entre eles - un disco en directo cuxa portada
nós. Naquel momento_pen samos - es t á composra .POr re t ratos de
mozos e mozas desaparecidos.
que eran uns cabróns, anos despois
pensamos que saimos peneficiaT odos Tus M uertos, como outros
dos. Sempre quixemos ser un gru-

en diferentes actos de apoio ás
N ais de Maio. "A ditadura e a
corrupción dos govemos fixo que
moitos artis tas se doblegaran e
que realmente houbera pouca resisténcia cultural. O cal tamérr é
comprensfbel tendo en conta a
cantidade de persoas que baixaron os militares. Perdeuse unha
xeración, talentos que xa non es- táll. Hai moita bronca en Arxentina porque os asasinos están ceíbes e todos sabemos que son. O
que teñen claro as Nais de Maio,
as únicas que nunca baixaron os
brazos-, é qu e se non acadan
apoios intemacionais, só con Arxentin·a non van facer nada. H ai
unha masa de arxentinos aos que
non lle importa o pasado, que están mortos. Seinella que a rapazada afortunadamente ven con
outras ideas'~ , di o percusionista.
En relación ao nome do grupo,
ten que ver coa visita que o Papa
Xoán Paulo II fixo a Arxentina
no ano 1982. "Daquela sentáranos moi mal esta viaxe porque a
Guerta das Malvinas estaba recente . Co Papa, Bos Aires encheuse de bandeiras que puñan
Totus tuus, o cal era un isulto .
Anos máis tarde cando fo rm amos o grupo e tivemos que poñer
n e me pensamos n aque! feito e
saiu Todos tuyos, todos muertos.
'C omo era tnoi lon go, res ultoli
mellor T odos T us Muertos . O seu
significado ampliouse e agora todos os n asos mortos son os desaparecidos, o Ch e Guevara e todas as persoas masacradas inxustamente", conta Pablo Molina. +
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·'Foi_c_o a independéncia·d.e Cuba que moitos galegas tomaron ,conci_éncia de Galiza 1'
*

peloun~s, rápido e afábel, desde o primeiro momento en
galego·. O seu falar era un galego enxebre con forte acen ..
to 'c.a ribeño e U:nha didáctica doutras épocas. A súa idade,
e tras cinco infartos, seguia a traballar nos restos do
Centro Galego, na organización da axuda aos fillos de
Galiza, e na nova e pequena biblioteca nos locais cedidos
á Xunta no magnífico edifício desta vella e nosa institución.

XOSÉ MA DOBARRO

O dia l O 'de Xullo soterraban, na súa· Cupa, a Pepe {Xos~ - ·
Antón) Garcia Antón, un galego nado na -Habana que
semeflaba nori ter saído nunca da Galiza. Cando o-- ~~ñe;. :.
cernos, .u.~ fermoso Dia das Letr~~ ~Gal~gas :no que puide.. . ~
mos escoiÍ:ar no cerne do vello C~I?-t!-'~ Galego unha mag.. nífica interpretación instrument~l dp_noso Himno, ínter"'.
•
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Constituírtte· da Milicia Revolu,
cionária participara na defensa de
Cuba ante · GS seus viciños do
Norte. Vivia na rúa Agramante,_
e desde a si;ia'terraza contemplaba
a "Habana Vieja" e o Museo da
·Revolución. A el, xunto a Neira'
Vil~ e poneos máis, débeselle o ·
resgate dos libros e moitos docu,
mentos·focáutados na Revolu, .
ción ao Centro Galega, hoxe na .
Biblioteca do centro de investiga,
ción da Academia de Ciencias de
Cuba ·"Intituto de 'Literatura e-·
bngüísf~ta" da'Habana, na rúa
Salvador /\Hende:

•1.

-

ll}ércár :unha. bogega, ~ c~n Tstd ~-' :;~

de Gal iza. É ben- sabida a trad i,
ción que habia, o meu pai lem,
braba a Lugrís e· todos falaban de
Curros, de Fontenla, e de•moitos
outros. A Biblioteca e o arquivo,
as representacións e os discursos
e sobre todo a música facian
moito eco na vida social da Co,
lóni;:i.. Logo estaba Fuco Gómez e
o seu comité airedista, era un fe,
nómeno, chico, lémbroo ben, an,
tes da Guerra·co seu Comite Na,
zonahsta Arredista Cubano e
aquelas cousas bárbaras que escrebia sobre a língua -e España.

propri~fh~4<i~, -tei:fas_e, . asínáei--· ,.º

e

aos :snbr~d.s. 1.eéqmenz_ár 9,pro- _: :: '.
ceso_. Moitos~ viñan eiifermoS:·ou .
enferma~bari polas_condk:Ló.!.ilh :.o:
misfráb~!s nas que.yi~i~· -:~{:- ~-::_ ~,

'."

T rás a'~ ind~pendéncia; ~-1P.eso - ~~f i
galegos-f~(frerii.~nd~. 'éo~~~ i:ra,
ba-llabail máis ·e por rrÍ~ñÓs qtÚ~;::,
os cY.banos;' eran--'Cort tr~tados . f>º'
las éompañias, sobre todo ameri,
canas. Eran maioritários entre os
emprégados de: ·transportes,:·elec,·
Xo·s~ Anion . n·a -.sua· c~s~ d; Haban~.
tric'idáde·• e · nás petroleirns. Is to ·
Abái'.xo-Cástelao· paseá as ruas da cap~
tal' cubaña ·.na .sua pi:in:ieira visita de
obrigóú: polo ano 39--a estabele,· ·
1938, nás que participou a prol ~a can·
cer a Lei do 50%: e así habia que ,
O outro dia comentaba_ o que
didaÍura republicana n0 Centró Galego.
Comd comezou o seu véncello
ter nas empresas a metade dos
acontecera ,no 36, ao ·comezo
cóas ccmsa:s ·da Galiza?
emffrégados' cubanos. ' ü galego ~
da guerra
des.-p~ro~'outtós-, coma·rnin pu¡,·
que viña aqui, viña foderse, o
de,mos a~ceder ·á propriedade. O
Eu sempre estiven venceliado ·a
cubano ·taméti, pero estaba na
Aqui no 1936 tamén tivemos a
terríbel fo.i coa nacionalizacións
Galiza, aos galegas. Meu pai e
súa tetra. fato fixo que móitos , dos pequenos neg.ócÍos. Para
nosa guerra. Cando. chegaran as
galegos, tomaran a nacionalida,
meu padriño eran directivos de
noticias .do conflito, a colónia
moitos fo¡ a ruina. Iso, e non o
de cubana. Hoxe, para que vexas
várias das sociedades reunidas no
cámbio de réxime, foi o que pro, - dividírase. Os do bando republiCentro Gallego e de }-lijas de Ga,
cano, os "rojiños" como nos cha,
como está a situación, é .tpd.o ao
vocou o éxodo masivo a Miami,
licia. Asimesmo eu ia desde nena
revés. Os fillos e os netos <lestes;
á espera de que os americanos _fiaban, estabamos agrupados na
axudar a meu pai, que· traballaba
están reclamando a nacionalidaCasa da Cultura, eramos o grupo
non fosen per~iti! que · se lles
na delegación de inmigra~ión· e
España-Republicana, os directivos
de española e as axudas e viaxes
quitaran -os s~ú,s grimdes-: negó,
que·s~ oferecen.-·
estaba encargado de legalizar os
do Centró Galego eran falanxis,
cios: de _ped-6le:o, ele-Ctricidade,
papeis de moitos dos inmigrantes
tas e moitos deles aínda aparece,
gas. latifúncfios,:::fábricas. -Pero -a
que viñan ilegais, clandestinos.
Sigam~~ cos galegos, cal foi
ron co uniforme e armados, aos
situación nori--·mudaba e Cuba
Mofros .ficaban tempo no Camp6
súa participación en Cuba,
poucos dias da sublevación.
non caia n~n en cÍous, nen en
de T riscornia, que eran uns bárra,
cinco, nen en dez, nen en vinte
cóns que antes foran para os es,
Os galegas non eran explotado, . ~nos, até agora,
Como é iso?
anos. - cravos. Outros viñan cuns contra,
res .cos cubanos, polo menos non
· tos terríbeis que asinarán na teffi!,
como as grandes multinacionais · C~l f era ·'"o am·b iente galeguista
Si, estaban autorizados a portar
eran analfabetos enganados, que
iartquis. Os galegos tiñan os car- · n~Cei).tro.
armas e, aínda que de entrada no
chegaban para traballar nas plan,
tos investidos sobre todo en pro,
Centro se impedise a propaganda
tacións, nunhas condicións de se,·. priedades. O diñeiro estaba nos
de ideoloxia, despois de vários in,
Habia moita.xeilte,-eu penso que
miescravitude. Alguns na Galiza
cidentes, entre eles unha navallaréai10s que daban os alugueres,
todo o que p~aba por Cuqa, vol,
fixeron grandes fortunas con este . o,s pequeries negócio~.• sobre to,
via mudado, orgulloso de ser ga, . da a un amigo no centro, fo¡ a
"mercado. de· sangue". Co que·. do -no - ~0111ércío e nas bodegas. ;
nós, aos republicanos, a quen se
lego, dos,nosqs monumentos, tra,
moitos fuxian como tiñan fuXido ·
nQs impedíu levar insígnias de to,
Pbr._iso. e.a ndo veu"a re"._oluciÓn _·,· ballos e-esforzos, e c1aro, estaba ó
os _escravos, "cimarróns" que se
do tipo norlocal social, mentres
. aes dous ou ~ tres anos 'cOas leis,
diñeiro ·é as· axudas que manda,
· , ~-moítos ·perderon esas. p~opried?-'
lles chamab<;t, á manígua. ·
os falanxistas se paseaban libre,
ban para favqm;:ér o desenrolo
1
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Cal foi pois a presenz.a do gale~
go en Cuba? Foi en verdade ta_n ·
importante?
A presenza dos españois en Ct,1' ..
ba foi inmensa. Durante· vád-os ,
séculos existira unha forte .~mi;
gración á illa, sobre todo. de c;k
nários, vascos, galegos: ·asfoda. .
nos. Destes últimos mo( forre na
segunda metade do séeulo pasa,_
do. Esta emigración primeiro se
producia, potenciada, dentro do
próprio estado. bespois da inde,
penc;léncia de Cuba prosegüiu.
Como ·era esa emigráción galega?
Hai -tJnha realidade. O galega
que chegaba a rico na Habana, .o
indiano, non se facia a base de ·
intelixencia, sénón de sacrifício.
Chegaba sen nada, normalmen,
te a casa duns parentes que, en
vez de axudalo, explotábano co,
mo criado. Durmia, comia· e vi,
via no local. Todo para aforrar
uns cartos que lle permitisen

:

\•"

f

mente. Pronto comezaron o en,
frontamentos, e as provocacións
que, polo xeral remataban en al,
tercado de certa importáncia.
Recordo cando baixaron a ban,
deira republicana, qu era a ofi,
cial e como tal figuraba no mastros do Centro Gal go outra
sociedades, para sub titufla pola
· "nacional" como lle chamaban,
houbera érios enfrontamento .
Daquela chegáranse a xunrar vá,
rios grupos de mozos re.publica,
nos, armados con paus, botellas,
barras e navallas, para contestar
as exibición dos falanxistas armados, aos dous estremo da rua
comezaba a prepararse a xente.
Nós, tiñamos duas pistolas, unha
miña, que máis ben era pistoli,
ña, e cando xa estabamos por
empezar, non sei que teria pasado, chegou a policia e logo nos
dispersarnos ás carreiras, ben,
dispersábannos a nós aos repu,
blicanos, como de costume.
Meu pai era de Izquierda Repu,
blicana, e non podia permitir
aqueles comportamep.to , pero o
Governo, que era de dereitas,
quería agradar, como todos os
govemos, á directiva do Centro
Galego. Porque, fixádevos ben,
hai unha realidade, nos 70.000
afiliados ao Centro Galega había moitos votos, e moito de
peso, para calquer Govemo: o
presidente que quería gañar tiña
que contar cos galego .
E despois da guerra?
Despois da guerra, a colónia em,
pre estivo moi dividida e cando a
oposición a Batista, tamén se dividíu o Centro. No Centro
empregados, traballadores e moi,
tos dos mozos asociados estaban
coa revolución, pero as directivas
estaban coa ditadura. E eu, e ou,
tros axudabamos a esconder material e xente ás veces nos sotos e
instalaeións do Centro, eu 'l:l'xu,
daba nesas cousas, despois empe,
cei a imprentar unhas revistiñas ·
para a revolución. Eu non fun á
Serra Maestra, non pert~ncia aos
grupos da guerrilla, era dos que
i:raballaban aquí na Habana. Co,
mo polo meu traballo na caix.-a
do Centro estaba autorizado a le,
. var armas teño comprado e pasa,
do -algunha vez aos grupos pisto,
las, armas, etc. Hai que dicer que
eran máis perigososas as activida. .
des na Habana, pois moita .xente
era asasinada, homes e mulleres e
torturadas pola policia e o exérci,
to1 todos os dias aparecian mor,
tos, atados na cidade, así que habia que andar con moito ollo no I·
que se facia. • .
_
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Renovacióll e galeguitación naS.Xo:rnadas do Ensino da As;po e CIG
Celébranse en nove pontos do país durante o mes de Setembro
1
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. . A. ESTtVE:Z:

As Xomadas de Ensino organizadas conxuntamente pola Asociación
Sócio-Pedagóxica Galega e a CIG téñense consolidado como a oferta
formativa non institucional cqn maior acollida no país. Este mes de
Setembro espérase quemáis de 2.000 profesores e profesoras acudan
a algun dos nove pontos de Galiza nos que se desenvolven: Pontevedra, Vigo, Santiago, Ferrol, A Coruña, Mondoñedo, Ourense, Verin
e Riveira. A base destas actividades anteriores ao ·comezo do curso ,
escolar está, segundo os · organizadores, na preocupación por oferecerlle ao profesorado unha proposición diferente da institucional asi
como a percura dun ensino máis vencellado á realidade galega". ·
A programación atende a dous
obxectivos: a renovación meto,
dolóxica e didáctica e a galegui:,
zación do ensino. "En calquera
dos dous aspectos tratamos de
cobrir, sobre todo, os valeiros importantes que se observan nos
planos formativos das Escolas
Universitárias de Formación do
Profesorado e das faculdades". As
primeiras cidades en comezar as
actividades son Ferrol e A Coruña: a sua estrutura será igual ao
resto das xomadas cunha semana
de duración con sesións de tarde
e noite. Nas primeiras centrarase
a atención en seminários e obra,
doiros de carácter práctico e
abranguendo as matérias de ensino non universitário mentres que
pola noite terán lugar conferén,
cías, debates, mesas redondas,
proxeccións etc. Por exemplo, en
Ferrol, os seminários e obradoiros
adicaranse á reflexión crítica S0'
bre a prensa, á dramatización, á

educación meioambiental, á ere,
atividade literária, á música tra,
dicional ou á astronomía; na Co,
ruña haberá aulas de literatura
universal, de natureza e arte, de
língua e literatura, de expresión
corporal ou de matemáticas. Na
cidade herculina tamén se inclue
un debate sobre o ensino público
ás portas do século XX coa pre,
séncia de políticos do PP, PSOE
eBNG.
Tanto a AS-PG como a CIG
son conscientes de que contidos
como a educación sexual, meioambiental, musical, psicomotriz
ou a utilización dos meios audivisuais non teñen relevancia de
abondo nas escalas universítá,
rias e, en troques, adquiren
maior peso no curriculum esc0'
lar coa implantación da ESO.
En {Ubeira, cuxa VI Semana Pedagóxica celébrase do 15 ao 18
de Setembro, as actividades cen-

lducadón sexual, meio ambiental ou musical son algvnhas clGs demal)das da reforlftCI

educativa.

traranse no video como recurso .
didáctico, na informática e nun
taller de animación á leitura, no
que participará o actor e con,
tacontos Quico Cadaval. Eses
mesmos dias, os matriculados e
matriculadas en Pontevedra poderán iniciarse nas técnicas de
gravado, de imaxe, de expresión

.

prioritária pero non só-no re,
ferente a que sexa o idioma vei,
cular do ensino "senón tam-é n a
~ue os contidos versen sobre a
nasa realidade xa que nos planos
de estudo é meramente ocasional
a preséncia da Histórta, Econo,
mia, Socioloxia, Direito, Filosofía
· ou Literatura do p·róprio país';.
No caso das actividades de Vigo,_
do· 22 ao 26, ademais de estudar
illglés, fotografía ou plástica, inclúese un paseo pedagóxico polo
Miño tudense; en Santiago a li,
teratura galega estará presente a
través da Galiza de Fole, confe,
réncia a cárrego de Lois Diéguez,
e en Ourense vários autores fala,
rán da sua obra: Chus Pato, Mi]lán Picouto, Marta Dacosta, Xo,
sé Carlos Caneiro e Xosé -Lois
Rua. Os Encontros Pedagóxicos
da Mariña en Mondoñedo, do 23
ao 25, Manuel Maria falará de
Fole, tratarase a história loc-aI de.
Mondoñedo así como escenário
'literário e tamén haberá un ache-gamento aos oficios tradici~nais.

A. IGLESIAS

A matrícula normal p<µa. as xór- .
nadas, que son r~coñeddas pola
dramática ou de eucación física
natural así como aprender a tra, . consellaria de Educación, custa
6.500 pesetas, para pa_rados e es:
ballar con proxectos en Educa. tudantes, 4.500 e para sócios da
ción Infantil e Primária.
AS-PG ou afiliados da CIG,
Z.500. Para matricularse ou soliAlgo máis que falar galego
citar máis información basta
con acudir a calaquera local da
Nestas xornadas enténdese a gaCIG ou a AS,PG. +
leguización do ~nsino como

MALiA A MiÑA COMPltM
EVO~Uc.\óN IOE.OLd>Ci~lMAN
TENO ~LA Pf2E.Ml':7\Jlil-:
C.\AL'. St~lRA fSTE..MUN1ClPfO~
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O galleguito lin4o de Mafina -cascallar
Como falt~u o meu pésame no
seu momento, deixa, Hipólito de
Sá, que neste intre,~nesta xuntanza. endovéliw, pague, en prosa
galega, ·a miña vella débeda, de
admiración e cariño, á tua finada esposá: Marina, Marinita
Cascallar, endovél'ica consorte.

/J

1

ébeda é moi antiga. Remóntase aos anos vinte; inoncreta data na que eu coñecin á que anos máis tarde sería
a túa dona. Era entón unha linda
caldense, recén chegada da Re ~
pública Arxentina a filla única
de Che Ventura, un rico indiano
que portaba con decoro a leontina de ouro e o título veniureiro
de nobleza, comparábel ao sir, e
ao lQrd, dos ingleses, que C-aldas
de Reis espontaneamente concedía aos seus vástagos que fixeran
fortuna nas Américas.
Clara manifestación da noble
liberalidade de Che Ventura foi
o típico, e xa histórico, churrasco pampero que ofereceu,
nunha luminosa xornada esti- .
val, ás suas amistades caldenses
e aos distinguidos agüistas do
Hotel Balneario,Acuña. Convite ·
campestre celebrado na axardi- '
nada finca de D. Ventura Cascallar, ás orelas do Bermaña, se
rnal non recordo. Anque que-

dou moi ben gravado no. meollo
do neto maior de don Elisardo
aquela bucólica festa, á que
asistin tan de rapaz. Dado que
Borobó, de neno, non sei corno .
se amañaba para ser testigo infantil de cantos a·c ontecementos· ocorriían no seu entorno. _

E

quedou prendado alío raparigo de Marinita Cascallar que
se atopaba na flor da mocedade. Florecía entre as rosas e as
dalias do seu xardin. A sua·beleza
arxentina, docísima coma o seu
, _acento, parecia en p1ena florescencia. Hoxe tería dado nome a
unha flor: a anónima flor das
Pam:pasJ que ma donaría, cecais,
para-que a transplantase aos xardins colgantes de Borobó, nos
meus spcalcos de Trevonzos.
E contaría así entre a nómina das
flores que batiéei co nome das súas don~tes, por iñorar o. seu auténtico, unha flor charna<;fa marina, co mar de Arousa ao fondo,que se sumaría ás nenas, nélidas, ·
carlo"tas, ... que poboan os meus
cqlgantes xardíns. baao que me
divino incrementando con novos
·anrropónimos femeninos o dicion ário botánico no que tanto
ahondaban xá rosas e margaritas,
·dalias e hortensias e outros no-mes de heroinas novelescas.

Pa.s aron os anos, pasou a no.sa
guerra pluscuartcivil, e eu púxenme a escribir anacos sen canta en la Noche. Lerñfad ritfn deles -por certo, ~a vai facer me- ·
dio sé.c ulo!!- a míña pueril devoción pola señora de Hipóhto
de Sa, ·ao glosar o seu reencontro
con Eva Perón, cando pasou por
Caldas .a primeira, e máis célebre, dama arxentina, na sita visita a España. Pero naquel malventurado anaco, escrito coa mellor intención, -empreguei un par
de adxectivos, ao referirme ao
futuro historiador dos mosteiros
galegos, qu~ disgustou razonabelmente ao literario matrimonio.
Polo cal, ainda cincuel'l.ta anos
despois°, pido mil perdóns.

D

igo matrimonio literario
.c on evidente motivo, posta que a excelente e ines. quencible dona de Hipólito de
Sá foi unha mefábel poetisa. Anque nunca tiven o ditoso lecer de
saborear os seus versos, ata que
me abraiou inesperadamente topar algúns deles reproducidos na
recente obra sobre Os poetas gale-

gas e Franco. Estudio e antoloxía
de Xesus_Alonso Montero.
Cabe imaxinar como se derreterí~ de emoción, ao escomenzar
a longa noite de -pedra, os máis

";Galleguito lindo ... ! Caudillode España
que surgiste en horas de desolación,
asalvar la patria del caos comunista
yaechar por tierra al fa~o masón.'
;Galleguito Undo ... ! Orgullo de España ,
tu eres de Galicia la predilección,
la lucha es-muy dura, pero tu eres fuerte
ytodos confiamos en tu protección.

. Galleguito lindo... !, '~Polos
meus datos -comenta
1 A.lonso Montero .. . ninguén, entre os poetas de Europa e América, adxectivou a
Franco desa maneira". Soamente
a cándida inspiración de Marina
Cascallar, no número da Noiteboa do 1936, do Faro' de Vigo, foi
capaz de piropear dese xeito ao
derradeiro (ata hoxe) "Salvador
de España": Coa sua delicadísima
terneza, co seu docísimo acento
arxentino, chamou Marinita "galleguita lindo" nada menos que a
S.E. o Xefe de Estado Xeneralísimo dos Exércitos Nacionais daqueles tempos lóbregos. Calificativo que inda conmove, ata o sabugo, as vísceras cordiais, e os
osos, dun comisario vermello como foi Borobó. •

FRANCISCO

A.

VIDAL

Eses bechos raros
Na beira dos camifüSs que unían
as chairas coa montaña e as vilas do interior coas da beiramar,
erguíanse as casas dos "contacontos", aquelas nas que se acollía a feirantes e viaxeiros e se
escoitaban as historias 1 que eles
traían doutras terras. ·

rabuñando nas paredes. E así foi
que, cando os veciños montaban
garda os nenos durmían en paz,
. e cando non espertaban sobresaltados. Entón, desconfiando de
que alguén os quixese tratar de
coña, secretamente acordaron
montar garda ás agachadas.

E

E

ran casas· grandes, coa cociña ao medio, onde ·nunca
faltaba un prato de caldo ou
un anaco de pan, e arredor dela,
o mundo de máis aló do mt<micipio. revivíase e recreábase en
historias que, pola arte do narrador, pola súa expresividaae,
o m.isterio con que as envolvía,
a retranca ou a claridade eón
que as contaba, facían máis curta a noite, máis fantástica a realidade e máis levadeira a vida.

..

daquela, cando a noite xa
espesaba, amparado nas
sombras viron gabear palas
paredes a un home emboscado
que entrou pola fiestra do
cuarto da nai dos cativos. Ao
pouco, cando os vixías máis
próximos á casa oían como
renchía a cama e suspiraban os
amantes, os cativos abriron a
fiestra e berraron que había un
becho raro.
·

nistas das historias."E <leste xeito, ~·-o
·
s homes daquel vecindaó te.mpo que se protexen as ~un- " . - ,.. ; - rio, levad~s por ese afán
· .- entre -c:unosb e de protas megulares das pedras, de1xan - ·
Os vixiantes gardaron o secreto,
. sobre o fondo máis oscuro~ figutección comunal, decidiron
Certo que cada bisbarra ten as súpero a verdade sempre acaba saras da irnaxinadó.n, mi:x:turando,
montar ga_rda-para ver que élase.
as casas características, ás que
íhdo á luz; e cando alguén se es· de animal era o que asustaba aos
de tal maneira a literatura orai-e a
chegaban as noticia_s que unían,
candalizou o día que se soubo
escultura popular.
rapaces. ·Pero nas longas gardas
por medio da on¡.lidade, as aldeas
que a nai dos cativos estaba em. n':'nc'a riada apareceu" pol~]ugar.
máis distantes. Pero as desta zona
barazada a pesar de que o seu
si Ócorreu, polo menos
de T aboada, que se fan ·notar pohome
levaba case dous anos no
µunha oc:asión, cando un
Xa a xente comezaba a cavilar e
los preciosos encintados con que mar, eles dicían con máis razón·
tratante de peixe seco corisacar conélusións sobre o tema;
se adornan as súas paredes e das·
que nu_!lca:
tou a historia aGontecida no seú , ata discurriron ún eantar -preque, corno os vérdadeiros con ta-_ pobo da beiramar, onde cada -· .. tendendo aclarar todo:
~ -:_Buscádelle un de capa -negra.
dores de historias, cada vez que- · noite uris cativos esperq1.bari ó
dan menos, a irnaxmación do al"Ese hecho raro i¡ue hai na Bouciña, ·;,. ~
·vecindario dicindo que oían a
banel que lles deu forma non tiña
Nom lembro onde me dixeron
un monstro rabuñado nas pareque raña as paredes easusta aos ·meniñ6s,
límite, mesturando siluetas de
que a imaxe <leste bes;ho raro
des. Un monstro que ninguén
cea na cociña e.doíme entre liños" ..
persoas, estrelas, peixes, touros ou
podfa verse no endritado
vía nin sentía; nin siquera a nai cervos; pero outras veces, os candunha casa como a di foto; un.Cando os vixiantes se- de~on por·
dos rapaces·, esposa dun mariño
tos que oían os seus moradores a
ha figura humana con gadoupas _
vencidos e decidiron sµsperuler
mercante e que durmía na habiaqueles viaxeiros que pedían pou- · tación do lado, que se non fose
nas mans, coberta con algo seas gar.d.as, outra volta, os cativos,
sada por unha noite, abrotaban á
mellante a unha ·capa, en actiá media noite, saíron á frestra
polos gritos dos nenos, dicía ela,
fachada coa forma dos protagoberrando que había un monstro
tude de escalar as paredes.•
durmiría como unha pedra.

A

\

sensíbeis corazóns da dereita, ao· ·
ler~ en alta voz aquelas cuartetas
iniciais da lírica composición de
Marinita, adieada A1 Caudillo de
España, que agora transcribirei:

Ramón Loureiro
'Non me interesa
o papel de escritor'
Estou cunha edición de Destino de
Ensaios Críticos, de Gonzalo Torrente Ballester. Tamén tou relendo a Anxel Fole e o Que me queres, amor? de Manuel Rivas, ao que
volvo porque me sigue emocionando. O feito de que sexa o ano no
que se homenaxea a un e que outro
sexa o que máis vende as nosas letras non é un demérito, senón -rodo
o contrário. O conto Un saxo na
néboa, de Rivas, merece estar
nunha antoloxia de relatos galegas.
Que leituras recomendaría?
Recomenda ria- a leitura de Miguel
Torga, por que é fundamantal, sen
el non se entendería a nosa literatura. Recomendo a Cunqueiro e
tamén a Casares, cuxa dimensión
pública fai que non se valore de
abondo como escritor. Estes tres
escntores xunto a outros como
T ucho Calvo ou Rivas son literatura en si mesmos. Recomendo ler
a Pessoa e ainda que non son un
grande leitor de poe ia, i mego ta
a de Méndez Ferrin.
Ven de publicar a sua primeira
novela Morgado. Cal é a história
que quere transmitir?
T eño que dicir que non son e critor senón un grande leitor. O meu
único obxectivo é qu quen l
meu libro nalgun momento rria
ou se divirta. Margado é unha metáfora sobre a incompr n ión
desamor e sobre as tri te circun táncias que ás veces se dan no paí .
A intemporalidade é unha característica, o tempo está no corazón; é
unha reflexión sobre as circunstáncias actuai~ pero non sobre o tempo actual. E unha ollada sobre a indecéncia, e a canallada de hoxend ia, que mete medo; son tempos
nos que saes á rua e non eres atacado polo delicuente idenificado senón polos que van de prohomes.
Como en todas as literaturas atlánticas, hai unha connivéncia do rnáxico e do real.
Góstalle Torrente Ballester e os
críticos din que se nota.
As· influéncias son relativas pero é
cerro que Gonzalo Torrente Ballester magnífico non só ~orno escritor senóri com9 teá.¡ico, o que
amqsa en El Quijote como 'juego,. El
ten unha voz própria e un universo
intransferíbel como debe ser un
bon escritor. Non é o meu caso, eu
son un leitor crítico e o único que
digo no meu fav;or .é que vou a corazón aberro.•

e

Xornalista. Si llobre - Fene (1965). ·

-

29

O Trinque
O p.laneta americano
Vicente Verdú oferece un ameno e breve, pero satisfactório,
· ensaio descriptivo da soc;iedade
norteamericana. Desde a comida, até as relacións personais,
pasando polo modelo de noti-

cieiros . O libro, que publica
Anagr~ma, é tamén un aviso para que Europa non abandone o
mellar que ten. Visión crítica
que neste caso se combina co
éxito de vendas.•

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
1
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A ranga

1
,

Carteleira

•MÚSICA

~DEREITA. Galiardo e Echanove

O grupo de música folc, actua o Domingo 7.

salvan do naufráxio a un filme desordeado
e falto de ritmo. A feble estrutura do guión
só en .parte aparece compensada p.ola visión crítica da sociedade española actual.

O Barco

~

•TEATRO
ÜLLOMOLTRANVIA
ABRE A MOSTRA .
A última monraxe de Oilomoltranvia, Escala de Bufóns, pez a de commed ia
dell'arte ven abrir a mostra
. teatral o Sábado 6. En días
consecurivos ramén acruan
Mofa e Befa con Para ser
exactas, Áncora Produccións con Ladraremos, Teatro do Morcego e A incrí-

bel vida de Héctor Loureiro,
e Sara bel a Teatro con

Afección.

Bue u
• EXPOSICIÓNS
ÜUTRA VISIÓN
Cinco artistas do Morrazo
expoñen baixo o lema Our:ra visión na Casa da Cultura. Son Lito Portela, Xabier Rios, Agustin Bastón,
Isidro Cortizo e Pizcueta.

Burela
Uxia estará
o Venres 5
en BURELA.

O CONDON ASASINO. Un
policía homosexual investLga
unha epidémia de castracións en Nova
Iorl< cando descobre que se trata de
condóns asasinos, unha espécie criada
nun laboratório con apariéncia de profiláctico e apetito voraz. Basada no libro
de banda deseñada do mesmo título do
alemán Ralf Konig.
~ DOBERMAN.

Cando a violéncia duns atracadores é superada
pola ag'resividade dun policía fascista, o
resultado é unha ensalada de balas e sangue. Película francesa que lle fai as beiras
ao grande público. Absterse puristas,
sensíbeis e repunantes.
tánico a meio cainiño ent:re T om
Janes, o Superaxente 86 e Benny Hill
volve en 1997, tras trinta anos hivemado,
para enfrentarse ao seu inimigo de sempte: o Doutor Malignd. Comédia kitch.
~

A BELEZA DAS COUSAS.
Unha película sueca sempre é ar
fresco. Historia dunha mestra que chega
a Malmoe a dar escala a un grupo de
adolescentes. Estamos en plena ll Guerra
Mundial e un rapaz vive unha experiéncia sobre o amor, a vida e a morte, que
traca a sua vida. Premiada en Berlín.

ás 9 da noite no recinto deportivo Paleo. Tamén actuan en riguroso directo
Tres Burros Tres e Bus
Doctors.

O Luns 8 é o dia da promoción da empanada que
vai da man da música tradicional. A partir das 7 do
serán, actua unha boa esco l ma do son galega:
Rumbadeira, Violia, Muxarega e Leiladoura . A
entrada é d~ balde.

Unha das mellares voces
adica4as á música tradicional. Uxia apresenta as novas cancións do traballo
Estou vivindo no ceo, o
Venres 5 ás 20,30 h. no
Auditório do Concello.

·O Carhalliño
•TEATRO
CARRAL
acolle a
música dos
Papoqueixos
oXoves 4.

PEQUENA FEIRA
Do 7 ao 11 de Setembro
actuan nesta arde: Chévere con Órbita mutante, Teatro do Adro coa peza Nano, Teatro do Morcego e a

Incríble vida de Héctor Loure i ro, Teatro do Aqui e
Anxeliños, e de remate A

.

ción inglesa: quer~ desfacer§e do
seu funcionário máis inútil ·e decide envíalo a Los Angeles.. T rátase de mis ter ·
Bean, o coñecido h4r:norista británico. A ,
película resulta :vfttma da ,excesiva obse- .
sión por adaptarse ao rhe,rcado de cine
comercial norteamericano.

~TOCANDO o 'vENTO. Fil- '
me inglés que retrata a derradeira ..
peripécla da banda de música dunha
mina de carbón pechada ·por Margaret
Thatcher. Humor, música e únha clase
social en carne viva. O mellar da carte-leira.
~ HOMES DE

NEGRO. A Terra
convertéuse no secreto lugar de
asilo dos párias do universo, pero os terrícolas ignórano. Para controlar esta
imigración clandestina, están os Homes
de Negro. Comédia de acción e pani:asia.
~

~AUSTIN POWER. Un espía bri-

FESTA DA EMPANADA
E DO FOLCLORE

UXIA \

~ BEAN. Unha honorábel institu-

SEMPRE HAl UN CAMIÑO Á

AQUENLLA

ANACONDA. Unha máis de
animais misteriosos elevada á categoría de película de medo-tensión. Estréase no verán, para consumo rápido, e ·
preparando o terreo para a nova entrega .
do parque xurásico de Spielberg, que nos
inundará eri Setembrq.
·
~

AIR BAG: Juanma Bajo Otloa
deixa o estilo intimista de Asas de
Mariposa para enredarse' nunha comé.dia
de gansters de grande d~rde narrativo e
· con algun chiste resultón. Herdanzas da
movida con protagonistas subidos de coca.
Tono periférico con bascas, galegas e'portugueses de protagonistas. •

GERARDO RUEDA

•TEATRO

O Museu Reina Sofia artellou a exposición Collages
1954-1996, que abre no
Museu de Belas Artes coru-

Os Qu1NQUILLÁNS

ñés e recolle a obra de Gerardo Rueda, Pecha o 14 de
Setembro.

SOROLLA
Obra en pequeno formato,
apontes e cadriños, do pintor valenciano Joaquín Sorolla. No Pazo Municipal
até odia 7.

A Cor~ña

GALIZA HOXE,

• EXPOSICIÓNS

Setenta e cinco esculturas
e pinturas re alizadas nos
últimos sete anos poden
ollarse no local da Fundación Barrié. Alguns autores
son Menchu Lamas, Antón Patiño, Leiro, Paco
Pestana ou Manuel Moldes; entre vários outros.

XOSÉ CONDE CORBAL
A Biblioteca Pública M.

González Garcés abriu unha mostra con obra do xenial gravador Xosé Conde
Corbal.

1990-1997

No xardin do Centro Social Palavea o dia 7, Dom inga, ás 13 horas coa
obra As voces do mar . -

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
MARGARlDA LEAO
Aartista lusitana mostra as

suas pinturas baixo o título
A voz do siléncio na galeria
Sargadelos do 5 ao 27 de
Setembro. De 11 a 14 horas e de l 7 a 22. Domingos
de 12,30 a 14,30.

di Bel/e Arti de Milano. As
estampas atenden ás prezadas cerámicas de Sargadelos, motivo central da mostra colectiva que dirixiu o
mestre Angelo Colella.

•TEATRO

ALFREDO BONGIANI

MIGALLAS

O -fotógrafo expón ·14 nús
en branca e preto, no Cafetín da Catedral. ·

Estarán o Martes 9 ás · 19
horas no Instituto de FP de
Caranza coa obra de humor
O cantante e as mulleres.

A Guarda
•FESTA-MITIN

Ourense
•TÍTERES
UNHA NOITE NO

PÓRTICO DO PARAISO

DoBNG

Os Monicreques de Kukas
fan unha representanción,
ás 11 da noite na Praza de
A festa nacionalista cele- · San Martiño, todos os
Martes, Mércores e Xoves,
brarase o Sábado dia 6 no
Cancelón (subida ao man- _ até o 18 de Setembro.
te Tegra). Dará comezo ás
7 da tarde con xogos infantis da man do grupo Estornela, e as actuación dos
grupos de música tradicio•TEATRO
nal e folk Os Carballas,
Peüca de Can e OpentunOs Qu1NQUILLÁNS
ning. Haberá postas de comida e bebida. CompleCoa montaxe As viaxes
mentase o acto coa interfantásticas no parque El
vención do Deputado n·o
Temple o Sábado 6 ás 18
Parlpmento Galega Bauti!¡horas dentro da programa. ta Alvarez e da candidata · ción 'das festas patronais .
polo Baixo Miño ao Parla- ·
mento Galego Rosa M~
Darriba Calviño.

DO BAIXO MlÑO

Carral
•MÚSICA

Ponteve.d ra

L.ug_o_ _ __

• EXPOSICIÓN$
XOSÉ FRE!XANES

• EXPOSICIÓNS

Recordos dun converso é o
lL LUNGO CAMMINO
DELL'ARTE

PAPAQUEIXOS
,__...Concerto bravu, de balde',
cos Papaqueixos , o Xoves 4

Margarida
Leao colga
as suas
pinturas na
galería
Sargadelos
de. FERROL

Ponfe:rrada

Compañia Marias con A

voda dos moinantes.

PONTEVEDRA

acolle
Recordos
dun
converso,
título da
série de
pinturas que
Xosé
Freixanes
amosa por
primeira vez:
no Estado.

A galería Sargadelos expón
láminas pintadas· por trece
artistas da N112va Accademia

título dunha série de pinruras que o pintor pontevedrés afincado en Madrid
presentou no 1995 na Feira
de Arte de Chicago, e que
agora se amasa por primei-

.
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ra vez no .Estado. A sua orixe parte de dous rostos si1lenciados: o dunha moza
irn:lu que tapa a boca cun
pano para preservarse do
cólera, e o dun preto Sulafricano amordazado para
· reprimir as suas reivindicaci6ns. Causas e ·efectos da
acción da natureeza e do
' home que conducen a dous
matices do siléncio, por
cautela e imposición.

Coqvocatórias
CHEGA O ENCONTRO DO .
TEATRO DA GALIZA E PORTUGAL

Teatro do Noroeste e máis o Centro
Dramático de Viana do Castelo, organizan do 12 ao 14 de Setembro na Casa da Cultura de Cangas, e do 14 ao 16
de Novembro no Teatro Municipal Sá
de Miranda de Viana do Castelo, o segundo Teatragal que destavolta xuntará
ponéncias ao redor d'O noso teatro: his. tória e perspectivas. Falarán direi:tores,
autores, actores, responsábeis de salas
de exibición, e críticos, de sindicatos,
compañias, universidades, publicacións
e organizacións teatrais das duas beiras
do Miño. O Padroado da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
de Cangas, convida aos interesados a
remesar os seus relatórios coa maior
brevedade, que logo ~erán publicados
no número 2 de Ensaio, revista de Teatro de Galicia e do Norte de Portugal. A
organización cubrirá os gastos de mantenza dos relatores nos dias do encentro, tanto en Cangas coma en Viana.
Para calquer información pódese chamar ao (986) 20 13 19, e perglintar por
Manuel F. V ieites. Os interesados en
asistir coma público, terán que pagar a
cuota de 2.500 pta. na conta
2080.0137.40.0040006514 de Caixavigo, polo concepto ASGAFOR, II TeatragaL
· ·

FEIRA DO DEBUXO E
DO GRAVADO

As casetas poñen á venda
obras de diversos autores,
na Alameda.
COLECCIÓN
ANDRÉS füAISTEN

Pintura moderna mexicana. Exposta até o 7 de Setem bro no Edifítio Sarmiento do Museu de Pontevedra.
Novos VALORES

A éscolma do certame de
pintura e escultura Novas
valores, pódese visitar no
Teatro Principal até o dia 7.
ANTÓNIO DA VILA

CERTAME LITERÁRIO
MANUEL LUEIRO REY

O Pazo da Depuración abre
unha mostra antolóxica de
António Davila. Até o 7
de Setembro.

O Concello de Ogrobe convoca a V edición do certame literário de nüvela curta adicado a Manuel Lueiro Rey, que admite text~ de 20 a 30 fólios (por unha

Porto do Son

cara e a dobre espazo), sempre que cheguen por quintuplicado baixo plica e lema antes do 15 de Novembro de 1997,
ao V Certame Literario Manuel Lueiro
Re_y. Concello de Ügrobe. Praza do Cor;
go, s/n. 36980 O .Grave. Hai i:res prémios: 1º de 300.000 pta, 2º de 100.000,
e 3º de 50.000 pta. Para maior información chamar ao: (986) 73 09 75.

JB DE ECOLOXIA
JB en colaboración coa revista Natura,
convoca a IV edición do certame Xoven
e Brillante de ecoloxia, aberro as persoas
de 18 a 30 anos que apresenten proxectos, executados ou non, para a conservación do meio. Para participar hai que
remesar unha memória (orixinal e duas
cópias), a ser posíbel con complemento
gráfico e técnico, xunto cos dados persoais, antes do 31 de Outubro de 1997,
á secretaria de Xoven e Brillante: Herma. nos Becquer, 6-tiº derecha. 28006 Madrid. O primeiro prémio leva 2.000.000
pta. para a financiación da iniciativa,
tanto se xa se fixo éomo se está por facer, asema,de o xuri pode outorgar cinco
accesits de 100.000 pta. cada un. Maior
informción· no- teléfono 902 18 00 OO.
CURSO.DE
DIRECTORES DE TEMPO LIBRE

A Escolti Alento de Compostela vai celebrar un curso de directores de actividades de tempo libre,. titulación recoñecida pola Xunta, que impartirán en
Lugo, entre os meses de Setembro e
Decembro. Recomendan o título -é
necesário ter denantes o de Monitor
de Actividades de Tempo Libre- ás

persoas e.ncarregadas de coorde.nar
equipas de monitores en actividades
de lecer. Os comidos abranxen sicoloxia, socioloxia, pedagoxia do ócio,
xestión de asociacións, administración
e lexislación, xunto algun outro apartado que impartirán os fins de semana
entre os 20 de Setembro e o 29 de Dece m bro . Pódese facer matrícula
(30.000 pta. con facilidades de pago)
até o 10 de Setembro. Informan no
Apdo. de Correos 557 de Compostela,
ou no teléfono (981) 58 00 33.
EsCOLA OFICIAL DE IDIOM.AS

Os novos alumnos da Escola Oficial de
Idiomas de Vigo teñen a posibilidade de
reatizar unha proba de acceso directo ao
2º ou 3º curso de calquer idioma. Poderán preincribirse para as probas de nível
do 2 ao 5 de Setembro, de 9 a 13 horas
pagando unha taxa de 2.000 pta. por
idioma. A proba terá lugar o dia 8,
Luns, de ~acordo co seguinte horário:
Alemán ás 9 horas; Galega ás 10,30;
Italiano ás 12; Francés ás 16; Inglés ás
17,30 e Portugués ás 19 horas. Só se poden matricular na proba de nível os
alumnos que accedan por primeira vez
ao 1º ciclo das EEOOII e facelo en
máis de un idioma. Os resultados estarán o dia 11 a partir das 9 na porta de
cada Departamento onde atenderan as
posibles dúbidas sobre a proba ese msemo dia de 10 a 12. Os que non superen
a proba poderán prescribirse para o soteo de Francés e Inglés os dias 11 e 12
ou matricularse en calquer outro idioma. A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas. Os alumnos que pase a

2º ou Jº.a meio da proba de nfvel poderán repetir curso até que o superen.
FASCINADOS POLOS CLÁSICOS

O Seminário de Latin e Grego do I.B.
Santo Torné de Freixeiro en Vigo, artellan as xomadas Fascinados polos clásicos
97, do 22 ao 24 de Setembro, en atención á Retórica: seducción e verdade. Os
do seminário. cantan para o foro cos
maiores especialistas e investigadores
sobre retórica de universidades de todo
o estado para analisar os fundamentü's
da retórica clásica, a sua evolución até
hoxe, a influéncia no discurso político e
na filosofia, e a utilidade para tratar a
linguaxe da publicidade. A matrícula fica aberra até o 5 de Setembro ao prezo
de 6.000 pta. para estudantes, parados e
xubilados, e de 10.000 pta. para o resto.
Informan no teléfono (986) 23 16 67.
EXPOFANZINES

As Xornadas de Banda Deseñada de
Ourense (entre o 3 e o 11 de Outubro), a maior festa do cómic da Galiza,
realiza a Expofanzines que ven xuntar
fanzjnes e prozines de todo o mundo. O
ano pasado xuntáronse 700 títulos de
25 pafses, que logo foron recollidos no
habitual catálogo, O Fanzine das Xornadas, cunha ficha de cada publicación e un enderezo de contacto. Todos
os editores de fanzines ou publicacións
polo estilo, sobre todo os galegas aos
que se lle dá un trato especial, poden
entrar na Expofanzines. Maior información no teléfono da Casa da Xuventude (988) 22 85 00, e fax (988)
24 99 30.•

•TEATRO
pre-coloniais da América
na Igrexa de San Domingos de Bonaval, até o 30 de
Novembro.

Os QuINQUILLÁNS

O parasol laranxa é o título
da montaxe que realizarán
Os Quinqullán ás 19 horas.

•MÚSICA
NALUA

Ribad.ávia

Música tradicional galega,
do Norte de Portu~al e dourros países celtas. A capacidade de interpretación de
Na Lua, hai que sumarlle o
traballo de recuperación de
percusións, melodias e letras. Na noite do Venres 12
na Praza do Toral.

• EXPOSICIÓNS
COLECTIVA
DE FOTOGRAFIA

N a Casa da Cultura con
obra de Rosa Veiga, Xan
Garcia, Nacho Gómez e
Santiago M. Amil.

Sárria

Salva.terra

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSÍCIÓNS

As CORES DO VENTO

RECUPERANDO A
NOSA MEMÓRIA
A arte e cuhura dos tempos pre-colorfiais da América en San Domingos, de Bonaval de SANTIAGO.

Liño, cerámica e fotografía
amiga. Os viciños de Fornelos da Ribeira artellaron
unha mostra que atende ao
·proceso do liño, ás ferramentas, _aos produtos e á
cerámica do que fóra con-

cello do Miño, xunto a vellos retratos e paisaxes en
foto. Os Sábados de 17 a
2?, e os Domingos de 12 a
22 h. na Casa Reitoral de
Fornelos da Ribeira.

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en insignia ou ch~,
Chaveiro:
Prezo 500 pta + 160 pta
de gastos de envio

Insignia:

'l

Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso no conta
de Cai~a ·Galicia
2091 0501
683040001024
Solicito a cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Four rooms con Taran tino,
Alexander Rockwell e Robert Rodríguez. G;ace of my
hewt, ambientada no comezo dos 60 en New York, segue a vida da cantante Edna Buxton que traballa escribindo cancións de grande éxito para outros. Asemade para este mes, o cine
clube ten programados tres
títulos máis : O cuarto
mandamento
(USA
1941/1942. 88 m:in) de Orson Welles, Johns (USA
1996. 97 rn in) de Scott Silver, e Asaltar os ceas (España 1996. 90 min) de Ja·
vier Rioyo e J. Luis López.
Todos os pases son os Xoves ás 20,30 h. no Cine
Ronsel, en versión orixinal
sub-titulada en castelán. A
entrada para cada sesión

Santiago
• EXPOSICIÓNS

A

VIAXE

' Surrealismo e dadaismo de
Xesus Carballido a través
de debuxos, collages, pintúras, construcións e. outros
recursos. A Viaxe xúnta
elementos das culturas da
Íp.dia, O NepaJ , Brasil e
Africa. Até o 24 de Outubro na Fundación Eugénio
Granell (Pazo de Bendaña).
ARTE ÉTNICA
A Fundación Eugenio Granel! abriu unha mostra dos
seus fundos de artes tradicionais do mundo. Non pechan até o 20 de Febreiro
do ano que vén, en horário
de Mércores a Luns de 11 a
21 h, e de 11a14 Domingos _e feírados.
ESPANTA/.-LOS

Luis Hixinio Pérez realizou unha série fotográficá°
sobre os espantallos e tarabelas de Lugo, entre 1994 e
1996, para an imar á sua

construción e como alternativa ecol6xica aos velenos. Até o 6 de Setembro
no Museu do Pavo Galega.
JORGE BARBI
O Dobre Espazo do Centro
Galega de Arte Contemporánea (CGAC), acolle o
traballo do artista da Guarda. De Martes a Sábado de
11a20 h. e Domingo de 11
a 14 h. Até o 5 de Outubro.
DAN ÜRAHAM .

O CGAC oferece unha
mostra retrospectiva sobt:e
a obra do artista norteamericano Dan Graham. Fotografias, deseños, produción
filmográfica e videográfica,
instalacións e maquetas,
realizadas desde os anos 60
até hoxe, xunto coa obra
criada a pé feito para ista
mostra. De Martes a Sábado de 11 a 20 h. Domingos
e feirados de 11 a 14 h. Pecha o 2 de NO\.:embro.
AMÉRICA
PRE-HISPÁNICA

Arte e cultura dos tempos

O loca l da Sociedade A
Unión, acolle unha Ínostra
de gravados de 28 ilustradores galegas, entre eles
Miguelanxo Prado, T ókio
ou Xaquin Marin.

Tui
• EXPOSICIÓNS
POLA CONSERVACIÓN

DO TEATRO PRINCIPAL
· A Plataforma Cidadá pala

Conservación do Teatro
Principal, abriu nas galerias
da Corredoira, unha Retrospectiva tudense que xunta 300 antigas fotografias
da vila.

Vig'--o_ _ __
•CINEMA
OLUMIERE
ABRE TEMPADA

Após as vacacións o Cine

¡::lube Lumiere abre a tempa"da co filme de Allison Anders Grace of my heart
(USA 1996. 115 min). Unha mostra de cinema independente ianqui da mesma
directora que traballou en

Publicacións
INZAR RAzóNs

O colectivo de esquerdas Inzar, integrado no BNG, publica desde hai cinco
anos a revista lnzar Razóns, o que lle deu
tempo a botar 15 numeras á rua. Inzar
considerou algunhas das colaboracións
ainda válidas para analisar os problemas
do país, polo que as xuntou nun número
especial titulado ... Pero hai que reflexionar. Son análises do
GATT, das
cuotas leiteiras, dos
mariñeiros
do Gran Sol,
do problema
do lixo, da lfngua, de Cuba,
etc. E firman
Carme Corbalán, Pilar. García
Negro, Marcial
Gondar, Emílio
López Pérez, Xa- ·
vier Paz, Dionísio
,.. Pereira, Xavier Queipo, Nanina Santos,
Manuel Soto Castiñeira, Daniel Soutullo e Xesus Vega. O número é o 16 ecorresponde ao mes de Xullo, val 200 pta.
.e pódese peder a: Hórreo, 19-esc. D. 1º a
esq. de SantiagoTeléfono (981) 58 95
19. E á Coruña: Avda Fsterra, 43-1 9 dta.
Teléfono (981) 26 36 12.•
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• Mércan-se ferramentas de carpintería en bon uso e remolque para turismo. Teléfono (981) 57 82 59.
Perguntar por Tito.
• Vende-se ático na rua Camélias
de Vigo. Perguntar por Mercedes ou
Concha no (986) 47 28 05 ou no 23
42 92.
• Vende-se vinho Condado, branco e tinto, de Arbo, das terras minhotas vicinhas de Portugal. Garrafas
de 3/4. 100% natural, feíto com
uvas autóctonas : albarinho, treixadura, mencia , cainho .. . Teléfono
(986) 26 34 82.
• Grande oferta de discos e titas .
Pedidos a Evéncio Baños Rodríguez.
Xoán XXIII , 13-7gD. 32003 Ourense .
Teléfono (988) 21 05 85.
• Busco casiña con horta en aluguer perto de Santiago e comunicado por autobuses frecuentes. Luz:
907 14 92 78. Tardes e noites.
• Alúgase vivenda (60 metros cadrados) en Abeleiros, Dorneda, a 2
quilómetros do Porto de Santa
Cruz (Oleiros. A Coruña) . Teléfono
(981) 61 43 48.
• Transportista fai todo tipo de portes. Teléfono : (986) 27 14 83.
• A mocidade da Mesa pola Normalización Lingüística precisa da
axuda dos galegas e das galegas
para facer un estudo sobre o uso
do galego e o respeito a toponimia
nas empresas de transporte interurbano do pals. Mandade o voso
nome e enderezo ao apartado postal
5361 -36200 de Vigo e recibiredes a
relación dos transportes interurbanos
da vosa comarca para poder levar
adiante o traballo. Contamos con vós.
•COPYRIGHT (leía-se "sopirrait"), revista electrónica de pensamento, crítica e cria(fiio que aposta plenamente
por urna cultura galego-portuguesa,
chega ao seu número 45 com textos
recentes sobre economía política ("Oligarquías e subdesenvolvimento", de
Jorge Durán, Galiza), comunicai;ao
("Linguagem e voz", de José Bragan9a de Miranda, Portugal) e linguística ("O Brasil fala a língua galega", de
Júlio C. Barreto Rocha , Brasil), e
com dous monólogos poéticos de Ana
Silva Fernandes (Portugal). C(OPY-

RIGHT incorpora ademais como Suplemento a revista Poseidónia, eleborada pala anónima Companhia Poética da Meia-Noite da Coruhha, com a
repredui;ao_do seu Manifiesto Poseidó- ·.
nia, textos en prosa e poemas de M.ario Cesar.iny e António Gancho.
C(OPYRIGHT está no enderei;o da Re-.
de http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirrait, onde encontrará informai;ao
para o envio de colaborai;óes.

• Siareiros Galegas (Asembleia de
peñas futbolísticas de Galiza) está a
realizar unha campaña de recollida
de sinaturas para conquerir a cría- •
ción da selección ·galega de futbol.
Queremos chegar a todos os recunchos do país e por iso precisamos da
vosa axuda. Escrébenos ao apartado
1007 15080 A Coruña e mandarémosvos os ·impresos nos que recoller
as sinaturas.

• Alugo casa de aldea na Montaña
Sul de Lugo. Quincena ou semana.
Teléfono (981 ) 22 14 84.
• Nativa dá clases de francés (700
pta. a hora) ou fai traducións do francés (5 pta. palabra) . Interesados chamar ao 22 80 ·33 da Coruña, e perguntar por Laida.

• Parella con fillos: necesitamos
cesión do CEA (Código de Explotación Agrária), dalguén que se dea
de baixa, para n~s podermos incorporar como novos agricultores. Xulia
Pérez. Tronceda. Castrocaldelas. Ourense . Teléfono (989) 57 97 43.

• Vende-se gata. Cruce pers~-an
gola. 3.000 pta. Teléfonos (986) 20
18 25 e 2.0 16 65.
• Véndense catro fémias e un macho, Siberian Husky e Alaskan Malamutte , por non poder atendelos.
Prezo a convir. Excelentes reprodutores. (981) 65 06 44 e 909 47 53 02.

• Mozo de 26 anos fillo de país galeg os busca traballo na Galiza.
Chamar a apartir das 1O da noite ao
teléfono 94-490 21 42 , e perguntar
por Alberto.

• A Asembfeia da Mocidade Independentista distribue bandeiras da Galiza
com a estrela impresa (110x90 cm),
se queredes recebe-la na vossa mórada ingresade 1.500 pta. {+300 de gastos de envio) na canta da Caixa da Galiza 2091 /0500/10/3000087782 e enviade o resguardo bancário caixa dos correios 561 C.P. 36080 da Ponte Vedra.

• Vendo secadora de roupa,
30.000 pta. Teléfono (986) 22 95 26.
• Mestre en paro busca calquer
traballo. Perguntar por Manolo no
(981 ) 69 56 82.

a

• Esquerda Nacionalista-mocidade ternos venda camisolas en fondo
branca co debuxo da Bandeira da
Pátria tendo como lema lndependéncia. Hai tallas M, L, XL e XXL. Se
che interesa escreve ao apartado 384.
15780 Santiago de Compostela, adxuntando xustificante de pago na conta 2091 /0300/41/3040130397 de Caixa Galicia. O prezo das camisolas é
de 1000 máis 300 de gastos _9e envio. ,,_

• No 30 aniversário do asesinato
de Ernesto Che Guevara, mando
cópias do prólogo do Diário do
Che en Bolívia, por Fidel Castro, tex-

• Clases de matemáticas por licenciada, a -nível de bacharelato, COU ,
e estatística de C.C. Políticas e Relacións laborais. En Compostela. Pergl:'ntar por Ana no (981) 57 73 23 .

•Agradecería qu_e-me ma~daran libi:os sobre parasi_
c oloxia, esoteris- .
mo, regres1ón , fenómenos estr:eno$,
.reencarnacións, médiums , vídéncia
_ou calquer -outro tema, relacioádó..eo ~
ocultismo. Mónic·a ~ Martioez -B'f'ál ·- ~Riar:ixiño, 84. 1592-{fBia_nx_ó. ·" ·'
-· • Grande oferta de discl>s e case: ·
t~s . Prezos inter~santes. Pe(gu0tar
por Baños no (988) 21 05 ·85.-_

custa 400 pta. e o abono
para un mes l.200 pta.
• EXPOSICIÓNS

M ARATÓN
FOT
RÁFlCA

A maratón-e ncur ·o fotográfica 4ue celebraron hai
un me o Concello e mái a
Agrupación Fot gráfica Galega, cont u coa obra de numero o participante que
ago ra xp ñ n no prim ir
andar da asa da Arces.
PEZA DA REAL
FÁBRI A DE CRI TAi
DA GRANJA

Caixavigo inaugura o V nres 5, unh a Sala Temática
no ediflcio que ocupou a
sua terceira sede (Policarpo
Sanz). A primeira mostra
da sala comprende máis de
100 pezas, desde xerras a
luminárias, , dos séculos
XVIII e XIX, feitas pola
Real Fábrica.
CÁRME GÁNDARA
Os óleos e

gravados de
Carme
Gándara
pódenselle
ollar en
VIGO.

E

centro Caixavigo , Ana lía
Gadé e José Luis Pellicena
interpretan a versión de
Fernando Masllorens e Federico del Pino das Cartas
de amor de A.R. Gurney.

CULTURA ACTUAL
DE GALIZA E ARAGÓN

As pezas aragonesas fican
na Alameda e as galegas na
ruada Reconquista e ao redor da Estación Marítima.

•TEATRO

Vil alba

CARTAS DE AMOR

•TEATRO

Vemes 5 e Sábado 6 no

Os QurNQUILLÁNS

Mostra os seus óleos e gravados do 3 ao 16 de Setem bro na Sala de Arte
Caixavigo, Policarpo Sanz
24, de 18 a 21,30 horas. Os
festivos pecha.

Co gallo das festas do San
Ramón actuan o Venres 5
ás 17 horas coa obra As va~
ces do mar.
--

Lisboa ·

A GALIZA EXTERIOR

• FES"f'.IVAL
Xunta duas mostras- monográficas de dous pintores
fundamentais galegos. Unha de Laxeiro no centro
Caixavigo, e outra de Granell na Casa das Artes. Até
Oucubro.

ENCONTROS ACARTE

'

o

"<t

• Já está na rua o 2! catálogo da distribuidora autogestionada~ Son de
luita, com muita mais música e material . Se queres facerte com el escreve a
S.D.L. Ca[xa de Corceios 3242, 36080
Vigo enviando un selo de 32 pta. ·

• Venda de números da revista
"Música y pueblo de Valencia". Pedidos a Evéncio Baños, Rua Xoán
x·x111, 13-72 D. 32003 Ourense. Teléfono (988) 21 05 85.
·
·

a

w

to p9uco coñeci_do. Andrés Bravo .
A/Castor Sánchez, 11-3º B. 36600 Vilagarcia. Ao recibilo poden mandar a
sua vontade económica á conta infantil 367082 do Banco Santander de
Vif'agarcia, ou polo meio que estimen.

Do 11 de S~tembro ao 6 de
Outubro, cun novo ton
que tenta amasar o eJTiprego artístico de novas técni-

ca5. A oferta
comeza por
Mederith
Monk e o
seu espectacu lo mu1timéd i a the
Politics of
Quiet do 17
ao 20 de Setembro n o
Áuditório
Gulbenkian.
O compositor Tod
Manchover
inspírase en
Marvin
M in s ky e
ofe rece
unha instalación interactiva que pode ser manobrada
por 150 persoas a un tempo
(do 19 ao 23 na Sala de
Exposic;:5es Temporais), e
un concerto que ven completar a sua Brain Opera '(o
24 no Gulbenkian). Outras
represen:tacións: Alameda
dos Cosmonautas de Sasha
Waltz (no Grande auditório do 11 ao 13 ), A Queda
dun Anjo de Vera Mantero
(no Cinearte do 18 ao 20),
Cyber Human dances series
da Shair Dance Company
( nQ Teatro da Comuna dó
24 ao 27), e xa en Outubro
actua o Teatro Ubu do
Canadá con Les trois derniers ·de Fernando Pessoa.
Asemade haberá . dous
obiadoiros adicados a novas técnicas artísticas, un
da Real World de Peter
Gabriel e outro da Yacov
Sharir. Para máis información i;>ódese chamar ao Tea tro Comuna (07-351-1)
727 18 18.•

Horizontais:

l. Nome .de muller 4. Saían do ventre manterno 9.
Conxunto de elos unidos entre ·si 11. Reprodúcese con _
rapidez 12. Que non t'eñen nada dentro 13. Sufixo con .
valor aumentativo ou despectivo 14. Cada unha .das
catro partes en que se divide o ano 18. Peito ou mama
das mulleres 19. Que non ten compañía 20. Pezas do
esqueleto 24. Ao revés, p·a san a vista sobre un texto.
25 . Dirixiamonos a un lugar 27. Local onde se imparten as clases 28. Despois do vinte 30. En números ro;
manos, cincuenta e un 31. Aversión, xenreira 32. Forma do verbo ser 34. Que nqn teñen compa~fa 35 . No-.
me de muller

Verticais

l. Adverbio de lugar 2. Comeza a existir 3. Ao revés,
bebida que ten como compoñente auga con gas 4. Símbolo do sodio 5. Vela longa e grosa 6. Desprazándose 7.
Dei consello 8. _Ao r~vés, preposición 10. É, en latín
13. Muíño de rfci para cereais 15. Carra da baralla 16.
Corredor ou peza da casa orientada cara a onde mías dá
_
o .sol 17. Mozos, que manteñen relación amorosa 21. ·
"' Que _ten excesivo desexb sexual 22. En latín ·tiña o sig. - nificado de "todo" 23. Parte dun edificio que está por
debaixo do nivel do d'ían, no plural 24. Que non ten
roupa 26. Igrexa episcopal 2 7. Pequeno aro que se pon
nos dedos 29. Cosi:ume, práctica consagrada.-33. Batraquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos .+·

Caldo ·de· te~ras .
D

L

T

T

e z

B

·-

L

B

z

Q

F

F

E

B

o

'/>.

F

B

u o

I

K · E

A

N

R

K ·E

R

·F

A

e

p

N

Ñ

M

o

y

G

p

M

s

E

L- I

H

A

o

N

R

X. F

p

T

Ñ

L

Q

e

M

I

s
e

X

-E

N

p

B

A

o

F

D

E

u

E

Q

T

u

'º

H

V

L

L

R

s o·

H

E

s

Ñ

o

p

y

L

T

A

A

R

G. L

E

G

I

A
K

N

N

M

Q

z s

E

V

K

I

-T

p

T

u

D

o

D

o o

p

u

T

M

N

o

s

I

L

V

E

R

o

R

I

V

A

s

o

p

M_

.O

F

X

I

~

D

V

H

A

L

E

T

$

u

Q

Q

X

s

I

X

o.

o e
X s

· Once escultóres galegos. ·
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Catrocentos galegas naceron do esperma doado por estudantes

De.como pagar o alu9uer cunhas ·pingas ;de esforzo
Unha vez obtida a
mostra, esta
pasa a ser
analisada.
A análise
denominase
seminograma
e mide a
calidade
espermática.
N9Centro
Androlóxico da
Coruñci faise
unha proba de
conxelación
queé
remunerada
con 2.000
pesetas.
Ter un esperma
galegode
calidade non é

*M.L. C.

En realidade, ñon se paga polo .semen. Está proibido por
lei. Pero a conta deste fluído
co rpora l, alguns estu.dantes
galegos sacan uns ingresos
~extraordinários para as suas,
normalmente, minguadas
economias. Como é posibel?
Nas seguintes liñas atopará
vostede a máis completa guia
do bo doante de esperma, para sufragar asi parte dos seus
gastos, universitários ou non.

1Co~t~cto i~ic~al ~
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pene1ra previa

En Galiza hai dous bancos de
semen, o Centro Androlóxico, en
A Coruña, !3 o que dirixe' o doutor
Sabell, en Vigo. O primeiro que
. debe facer vosteae é contactar
cun deles. A inversión en publicidade destes centros non é moi
grande pero pode facelo lendo
un anúncio na prensa (no caso
do Centro Androlóxico) ou de oídas (o máis comu n). Se estuda
vostede formará parte do grupo
maioritário de doantes. Segundo
o Centro Androlóxico, estes mozos veñen "para sacar uns cartas extra". Segundo o doutor Sabell, de Vigo, a actitude dos estudantes é "unha atitude xenerosa". De calquera xeito, unha vez
estea no centro, faranlle un recoñecemento médico para comprobar o seu estado de saúde, historiais clínico e familiar ... Tamén
· deberá facerse unha análise de
sangue. Se a sua saúde está á
altura das circunstáncias poderá
·pasar vostede segunda fase .

doa~o.

Como dio
doutor Sabell
"a calidade
do semen nos
mozos é cada
dia peor".

ser analisada. A análise denomíque dar un incentivo económico,
nase seminograma e mide a calisenón non viria ninguén". lsto é,
dade espermática. No Centro · cinco mil pesetas por doazón . O
Androlóxico da Coruña faise Undoutor Sabell , en Vigo, ve as
causas doutro xeito. A "actitude
ha proba de conxelacjón que é
xenerosa" dos doantes non poremuner~da con 2.000 pesetas.
de . ser recompensada con_carTer un- ef!perma galega de ca/idade n'on é doado . Como di o ..tos, porque "senón caeriamos .
doutor Sabell -"a calidade do seno mercadeo". O qué se dá neste banco de semen é unha "retrimen nos mozos é cada día peor".
bución", cúxa cantidade non nos
Desde que abriu a clínica viguesa; oitenta e seis mozos pasaron
foi especificada, pero que, curio- ·
o exame prévio, pero só trinta se
samente, "'pode variar en fun ción da calidade do semen".
convertiron en doantes pola calidade do seu esperma. No Centro
Androlóxico gárdanse as mostras
Non todo o xamón
calificadas como boas, as súper
é freba
e SS. Estas últimas, segu_ndo a
enfermeira do Centro 1'son un
Como doante, saiba vostede que
embarazo case seguro". Se é · terá de cumprir certos preceitos,
vostede un ss,·encontrarémonos
a saber: dous días antes da doana 3ª fase. Se só chega a bon ou
Doazón
zón, deberá vostede absterse de
súper tamén pode se_guir adiante.
ter relacións sexuais. Lembre
e segunda .cribq - ~
que o alcol e as drogas alteran a
calidade. Deberá doar coa reguO seu semen aínda pode·rion ser -. 3 Pase
laridade que lle indiquen e seguir
apto. A extracción do fluído pode
por caixa
pasando exames médicos perióter lugar na própria clínica (Vigo),
dicos. O stress,. a gripe e outras
Se chegou vostede ata aqui, é o
ou na intimidade do seu fogar,
momento de compensar as suas , enfermidades influen asi mesmo
para o que o proveerán dun recina calidade seminaí.
a11émias. Naturalmente, non lle
piente adecuado no centro (A
van a pagar pola sua semente,
Coruña), que terá que entregar
Que foi de ti/ froito
porque é ilegal. Daranlle unha
antes de unha hora a partir da
exaculación . Non entraremos na
compensación, un.has dietas... .
das miñas entrañas?
descrición deste proceso. Unha . No Centro Arídrolóxico da Coru- ña afróntano deste xeito. "Hai
O seu semen será conxelado .
vez obtida a mostra, esta pasa a
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Se vostede ·vai enfrontarse a un
proceso de esterilización , pode
optar por conxelar o seu semen ,
por se quere ter tillos nun futuro .
No s outros casos de doazón ,
vostede desenténdese. O período máximo de conservación do
semen conxelado é, por lei, ·de
cinco anos . O seu esperma será utilizado, principalmente en
procesos de inseminación artiff·
cial, aínda que taméñ se pode
· empregar para fecundación in
vitro. Calquera muller pode optar á fecundación asistida, pero
se está casada deberá contar
co consentimento da sua parella. Nestes casos , búscase a
mostra dun doante parecido ao
pai, xa que o semen clasificase
tendo en canta rasgos físicos .
No Centro Androlóxico, desde
poµco despois de fundarse en
1982 , hai sempre mil mostras
de vinte rapaces diferentes.

6

A miragre
da vida

Os bancos de semen venden "administran" prefire o doutor Sabell , porque "talar de cartas con
estas cousas ... "- ás clínicas o
seu esperma para que realicen
fecundacións asistidas. Un lote
·de cafro tubiños custa 30.000 pesetas (A Coruña) ou corenta/cincuenta (Vigo) e é suficiente para
deixar embarazada á paciente.
Hai éxito nun 50% dos intentos,
segundo o doutor Sabell. Cando
o seu semen dea froito seis veces acaparase, por lei, a sua vida
de doante, evitando asi problemas de consanguineidade na poboación. Se norí consigue os seis
embarazos n1;1 n tempo razonabel, tamén deixará de ser doante.

7

Engrose
as estatísticas

Acabouse. Ten vostede seis retoños esparexidos polo mund o
adiante, aos que vostede, por leí,
non pode coñecer: Sáibao antes
de comezar. Os seus cativos sumaranse aos máis de trescentos
nadas con semen do Centro Androlóxico e aos cento corenta e
seis do centro do doutor Sabell. •
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stamos a notar a precampañ a electoral· n as riosas
.
carnes. T elexom ais e pe~
riqdícos énchense de novas que
xiran sobre das mesmas autori~
dades que botan por terra o mi~ ·
to das difíciles comunicacións
de G alicia e demostran coa sua
mobilidade que as malas estradas so io existen na mente de
trosmas coma min. A verdade
é qué ten mérito estar en catro
sitios distin tos o m esmo dia ·
sen , n en sequera, equivocarse
de papel á hora de pronunciar
o discurso de tumo.

A min estame a costar mái percorrer as estradas ele Galicia ensinándolle o país a un até gora
descoñecido curmán cubano. A
unha per oa que ten debuxada
na úa mente unha Galicia que
xa caseque non exi te. Estou a
vivir esto d ias a nriqueéedora
experiencia de.casar duas reali~
dade di tinta : A do fillo do
emigrante que, ' ti rza d c n~
versas paternas, f, rxou na úa
mente a Galicia dura qu xpulsou ó eu pai para mpre á emi~
gración ultramarina; e a do paí
· que hoxe é, que forma parte do
clan europeo, e que como parre
do primeiro mundo proxecta
unha estela lumino a de modernidade e progreso sobor de pobo , como o cubano, que ofren
siruacións difíciles de aturar.
Despois de moito ver, de moito
percorrer, de moíto alabar e lamentar, o meu cunnán cubano
preguntóume pola vixencia do
"conseguidoe'. Un personaxe '
que, en boca do eu pai, todo e
lle debía, todo conquerira. Ese
ser capaz ele amañar camiño ,
de adiantar canos, de e nquerir
favores. Curio o alcume o de
"con eguidor ', empregado por
meu curmán ó que en dúbida
lle sonaba forre falar de caciquismo. Pois ahí remos o entronque entre a Galicia de primeiros ele sécul vivida polc
meu tio cubano e a Galicia de
final el sécul , na qu o n v >:
"conseguidores" eguen cam pando ás sua ncha demos trando que tefien ami tades n
Madrid e que Lodo é po iblc se
pasa po~as súas mans. Témolos
no telexomal cada día.+
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carlismo nunca logrou
moito eco en Galiza. En
primeiro .lugar, porque
non se identificaba coa defensa
da identidade do país, a diferéncia do carlismo basco ou cata~
lán.. En segundo, porque se amparaba nos cregos de trabuco e
n os fidalgos que cobraban os foros. Por iso as gavillas partidárias de Don Carlos, de Deus, a
tradición e as leis vellas, non
atoparo~ asento entre os labre~
gos, a Clase amplamente maioritária de Galiza. As partidas tiñ an cost ume de' organizar as
suas an dan zas no monte Faro,
pe.rt o de ·C h apt ad a , onde se
reunían .periodicamente. O PP
debería explicar se a elei · ' do
lugar para' a sua ro ·
c
sual ou busca u ·a 1e -· · a
ción hist?ric:a ~ 1 ·~á5s .~ª _,_ - t'\
da reacc1on dec onomca.•
»
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