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Alonso Montero:
"Abel Caballero é un chaiñas"

------7------0 BNG acusa ao PP de poñer impedimentos á
celebración de mitins
~------ 4 ------18 DE SETEMBRO • 1997 • ANO XX • IV XEIRA

António Gandoi
e Sara Paz:
"En Preescolar na casa
revalorízase a vida en ,
comunidade"

---9---

Nelson de Matos: "En Portugal é máis doado
traducir un autor norteamericano de terceira que
un galega de primeira"
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Fuco Gómez, biografia dun independentista
------ 26 ~----f U N 0 A 0 0 EN 1 9 0 7

·Ampla maioria afavor do parlamento próprio eda autonomia fiscal

Escócia inicia o cámbio federal
do Reino Unido

N~ 796 • 200 PTA

A'· ES9 comeza con desconcerto e
•
poucos me1os
Namentres o conselleiro de Educación, Celso Currás, pedia serenidade á comunidade educativa e afirmaba a existéncia dunha situación de normalidade no comezo do curso escolar, pais e profesores poñen de manifesto un ano máis a falta de dotación material, estrutural e humana e denúncian o incumprimento sistemático
por parte da administración dos compromisos adquiridos. (Páx. 10)

A manipulación
, do festival de

O 74% dos escoceses votou a prol da criación dun parlamento próprio e da autonomia
fiscal. Entre a mocidade esta porcentaxe chegou ao 85%. O referendum, que será seguido moi _pronto doutro similar en Gales, marca o início das transformacións nacionais
que o novo governo laborista tenta iniciar no Reino Unido. Os conservadores que pediron o voto negativo consideran perigoso o resultado "porque abre as portas da división".

Allan Ma(artney,
eurodeputado escocés polo
SNP (Partido Nacional de
Esc6cia), departe con
Xosé • Beiras,
durante a sua
nte visita a Galiza,
onde partici u en
váro
·ns do NG.

;

Mig~el Angel

..

Blanco

(Páx. 6 e 15)

A Feira "pirata"
"Hai apresamentos de barcos españois que están plenamente xustificados", declara a ministra de Agricultura e Pesca, Loyola del Palacio, á edición galega do diário El Mundo, xustamente o mesmo dia
que se inaugura en Vigo unha nova edición da Feira Mundial da
Pesca. Visitantes, empresas extranxeiras e profisionais do ramo desfilan polo centro feiral de Cotogrande en canto a máxima responábel española acusaba de pirateria ao sector.
Case ás mesmas horas, Manuel Fraga afirmaba na conferéncia de
mini tras de Pesca da Toxa que a auséncia do responsábel al"Xentino era debida ao eu enfado palas xestión de Caballero e Beiras en
Bos Aires pedindo a liberación do buque Arpón-_ Sen embargo, nun
d bar na Corte co nacionalista Guillerme Vázquez, o ministro
e pañol de A unto Exteriore , Abel Matutes recoñecia, o me roo
17 de et mbro, que " apreixamento do Arpón por parte de Arx ntin f, i unha captura il gal, a producir e fóra da ua zona econ mica xclu iva". Matute de cubriu dun golpe a falsedade dos argum neos da ministra d pr sidente da Xunta. Lamentabelmente
abandono, p r n n dicer a e tratéxia contrária, do responsábeis
· político e pañoi para coa pesca galega embazou a inauguración da
Feira Mundial da Pesca. Remedando o clásico, haberia que dicer:
qu . grande ctor, para tan mao políticos".•

ASÍÉA VIDA Dominique de Saint Mars - Serge Bloch
Así e'a vida é unha serie de minicómics
coas historias
de Max e Lilí. Son libros de
gran valor educativo que abordan
con humor critico problemas
cotiáns dos rapáces,
tanto persoais como colectivos.
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Construción naval no porto de Glasgow.

ada a ver coa mítica Batalla da
ra escoller os seus 659 deputados. A sua aprovación implica taPonte de Stirling, onde as tropas
do heroi escocés William Wallamén a redución -sen definir- do
ce derrotaron -aos ingleses hai . número .de representantes esco700 anos. Nen semellanza coa · ceses na Cámara dos Comúns
película Braveheart, . protagon1(72 na actualidade).
zada pala estrela do celuloide
Mel Gibson e inspirada naque!
O novo órgano lexislativo podará
acontecimento épico. O maiorielixir un presidente (speaket), un
. tário apoi'o á reinstitución do
ministro principal e un governo.
Parlamento escocés (74,3% dos
Ademais, terá competéncias
votos) chanta, iso si, un novo
-moi limitadas- en matéria fiscal.
- epígrafe na história nacional.
Precisamente, esta foi unha das ·

cuestións máis polémicas no debate sobre a "devolución" da autonomia escocesa, porque terá
lexitimidade para subir ou baixar
o imposto da renda nunha marxe
que non poderá exceder o 3%. O
primeiro-ministro, Tony Blair, tentou tranquilizar os ánimos dos
sectores máis contrários ao "dobre si" (Parlamento e competéncia fiscal), procedentes. da direit.a
e do empresariado, e prometeu
que non naberá suba da presión

fiscal nesta lexislatura. Segundo
os planos do Governo de Londres, esta mini-autonomia tributária permitiria recadar aos lexisladores escoceses uns 106.000
millóns de pesetas. (O orzamento actual do ministério de Escócia
é de algo máis de 3,4 billóns).

Blair fixo do referéndum escocés,
ao igual que do galés do dia 18,
unha das trabes do seu programa eleitoral. O dirixente laborista
entende que a clara vitória do "si"
Siareiros do Ce/tic de Glasgow portan band,eiras e poncartas reclamando a indepénA cámara comporá-se de 129 deé un respaldo -explícito- ao seu
dencia de Escócia e Irlanda do Norte.
A. IGLESIAS
putados e comezará a andar preGoverno, no poder desde o 1 de
visibelmente antes do ano 2000.
Maio, daí a sua eufória nada
En princípio, asumirá parte das
máis coñecer os resultados do
competéncias do actual Ministério
escrutinio. Blair, autor do coñecide Escócia, que manterá baixo a
do como "Novo laborismo", ve na
sua responsabilidade os domí- ·
autonomia escocesa un paso
nios da defensa, seguridade somáis na "modernización" do Reicial, emprego e asuntos estranno Unido, que ha pasar tamén
xeiros. E dicer, o novo Parlamenpola renovación da ·monarquia e
to terá fac11ltades para lexislar
os sindicatos e por unha maneira
nos ámbitos da sanidade, educadistinta de entender o problema
ción, indústria, enerxia, agricultude Irlanda do Norte e as relara, estradas e transportes, viven- cións coa Unión Europea.
cia, médio ambiente e cultura. Os
seus membros serán elixidos por
O prec~ente de 1979
representación proporcional, a diferéncia do Parlamento estatal de
Desta volta, os laboristas acuWestminster, que segue o sistedian ao referéndum co apoio do
ma do candidato máis votado paPasa á páxina seguinte
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Allan Macar1ney, eurodeputado do S~P

Ven da páxin~ anterior

s
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Partido Liberal Demócrata -a terceira f~rza política do
Reino Unido- e
do -Partido - Nacionalista Escocés
(SNP). No outro lazo de rádio e teledifusión. As
Allan MacartneY, é deputado do
do da trincheira
atribucións que non se reserva
Partido Nacfonal Escocés
no
1
Londres veñen para Edimbureleito,ral situou-se
Parlamento europeu e vice preo Partido Conser- .
sidente da Comisión de Pesca.
go. Despois de 290 anos tareComo membro dirixente do
mos o noso próprio Parlamenvador, férreo defensor do "dobre
SNP, Macartney explica a posito e elixiremos o noso próprio
non". A consulta
ción do seu partido arredor da
Governo.
autonomía do seu país.
popular do dia 11
tiña xa un anteceDefina ideoloxicamente _ao
dente: 1979. DaNas eleicións celebradas en
seu partido no terreo político.
quela tamén triun1974 o SNP acadou un 30,4%
fara o "si" (77%
dos votos, pero Escócia perPor rit;>a de todos somos a ponta
do-s votos), mais
de lanza dunha corrente namaneceu sen autonomia até
non acadara o
cional pela indeagora. Por que
40% do censo to.tardou tanto espendéncia. Pero o
tal, requisito impartido habitualte referendum?
prescindíbel namente é considequela convocatórad o como de
Si, en 1974 o
ria. O recente refePartido
Nacentro esquerda.
Por exemplo, no
réndum pon o poncional Escocés
to e final a un séParlamento euro- obtivo o 30%
culo que tivo no
peu sentámonos
dos votos. A iso
ano 1934 a primei- . Aspecto de Edimburgo, a histórica capital de Escócia.
seguiu un rena zona do centro
ra gran referéncia
esquerda
na
ferendum celepara o nacionalismo escocés
O outro substrato do "non" frontal
postas de traballo nos primeiros
brado en 1979
Alianza Radical
contemporáneo: a fundación do
catre anos de vida en solitário.
onde o 52%
Europea.
á autonomia procede dos empreSNP. En 1945, esta formación
dos votantes
sários, sobre todo da seción esO SNP fundamentou as suas
pronunciaronse
Que opina da
conseguiu unha vitória máis que
cocesa da Confederación IndusUnión Europea
propostas eleitorais na diminua pral da autorelevante coa eleición do seu
trial Británica (CBI). Para eles, un
e cal é o modelo
candidato ao Parlamento de
ción das cargas
nomia para EsParlamento que
cócia. Porén, · o
do seu partido,
Westminter. Até a década dos
poida subir os imfiscais, o fomento
para a construdaquelas gosetenta non se plantea seriado pleno emprepostes mermará
_c ión europea?
mente desde o Governo de Lonverno laborista
go e a inxección
a competitividade
[británico] rede investimentos
dres a posibilidaae da "devoluda "província" es85010
Vemos a Escócia
xeitou implantar
na indústria e a
ción" de poderes a Escócia. Foi
cocesa e fará que
I<
como unha naa autonomia
o primeiro ministro conservador,
moitas empresas
edu,cación.
das persoas
ción europea. A
naquel momenEdward Heath, quen promoveu
fuxan a cutres luUnión Europea,
to. Nas . eleien 1973 a comisión Kilbrandon
gares do Estado.
Boa mostra do
comprendidas
como unha vasta
para estudar os casos escocés
incremento da
cións xerais inzona de libre mercado, permite
m ed i atam ente posteriores
A pesar destes
e galés. Un ano máis tarde a vientre os 18 e os conciéncia naa Escócia exercer a indepen[celebradas én todo o Reino
temores, a nova
cional está nos
tória do laborista James Callag34 anos votou
déncia sen illame'nto esconó· Unido] gañaron os conservaCámara non podados sobre o vohan e o importante salto cuanti, to máis novo no
- dores. O novo Parlamento [de
mico. Pero nós queremos underá "tocar" a tri_
tativo do SNP (consegue 11 deo "dobre si".
ha Europa descentralizada que
Londres] revocou a decisión.
último referenbutación sobre o
putados no Parlamento estatal)
recoñeza as identidades riaNos últimos 18 anos desenfacilitaron o proceso que desemdum. O 85% das
importantísimo
volveuse unha campaña polo · cionais así como as rexións.
negócio do petrópersoas combocaria no citado referéndum de
Ese modelo nós descrebémolo
~ prendidas entre
autogoverno de Escócia e fi1979, onde non houbo coalición
leo e o gas, e as
como confederación.
nalmente o governo laborista
os 18 e os 34
entre os laboristas e os indepensuas competénconcedeu a autonomia pero
anos votou o "docias exteriores
dentistas a pral do "si".
En Escócia milleiros de em_bre si". O que quisó despois dun novo referencinguirán-se a
pregos dependen das multidum :
zais non saiban
Derrota conservadora
unha oficina en
naciooais, que opina sobre
moitos dirixentes
Bruxelas,
ao
Que acada e que problemas. esa presenza?
do SNP é que
Mais voltemos ao presente. O
igual que aconteresolve Escócia coa autonocantan co apoio, ainda sen afroPartido Conservador de William
ce cos lander alemáns ou coas
Non ternos problemas con iso.
rar de moitos empresários escomia?
nacións sen Estado como GaliHague, substituto de John MaCon tal de que continuemos
ceses . '1Será máis difícil viver
za ou Catalunya.
jar, obtivo a sua segunda derrota
Recupera moitas das suas · formando parte da Unión Euronun Reino Unido divorciado de
consecutiva en terras escocesas
pea, non atopamos razón pola
competéricias. Londres retén
Optimismo
Europa do que nunha Escócia dien apenas cinco meses. Nas
que as multinacionais non povorciada de Inglaterra", comenta
defensa, asuntos exteriores
eleicións da primavera non lodos nacionalistas
dan aceitar unha Escócia de(incluida Europa), macroecoo presidente dunha importante
grou nen sequera unha acta de
mocrática.+
·
nomía, a constitución e o serviO Partido Nacionalista Escocés
deputado e no pasado referéncompañia de transportes.+
de Alex Salmond fai unha leitura
dum, segundo todos os observadistinta da consulta. Q'espois do
dores políticos, resultou ser o
notábel avance nas eleicións briúni.co e grande derrotado. A
tánicas de Maio, nas que conseprensa conservadora laiou-se
guiron 6 escanos, esta formación
pola falta de rumo dos tories e
pensa que a autonomía é tan só
pola sua incapacidade para
cos méios actuais, das relacións entre paises
Escócia pode ser o máis vivo exemplo de
o prirpeiro paso "dunha longa
apresentar unha alternativa concon inquedanzas comúns, para
descoñecemento entre movimentos afins. A
viaxe que ten como última etapa
vincente ao "dobre si". Ademais,
convencérmonos de que non estamos sós. O .
existéncia de forzas como o Partido Nacional
a independéncia". O SNP salienMargaret Thatcher foi, sen quenacionalismo galega non é o fro.ito dunha
Escocés é practicamente ignorada. Moito máis o
tou que se superaron as mellare-lo, unha das artífices da clara
rareza; nen a reformulación nun sentido
feíto de que este partido tivese acadado o 30%
res expectativas , máis matiza
vitória pela autonomía. A participlurinacional do Estado español unha utopii;i,
dos votos en vários comícios, ao igual que o seu
que o novo órgano non poderá,
pación da "dama de ferro" na
unha anomalia cu un capricho. Tony Blair, que
carácter progresista, as suas críticas á UE, etc.
por exemplo, controlar o petróleo
campaña fixo lembrar a moitos
é inglés -e non escocés, gales ou irlandés do
do Mar do Norte. Este tema foi
eleitores os anos ,negros do seu
norte- pretende modernizar, no sentido de
O incipente nacionalismo galega, .vertebrado
Governo, especialmente para -un dos eixos da sua campaña
reformular, o actual Reino Unido. Sabe que é nas lrmandades da Fala, tivo, a primeiros _de
para os comícios estatais. SeEscócia, o que decantou o fiel
unha exixéncia do futuro inmediato. O Partido
século un referente na.loita de independéncia
gundo o documento do SNP: "a
de moitos votos en favor das teirlandesa, do mesmo modo que Cataluña voltou · Nacional Escocés vai máis alá e interpreta o
causa económica pola indepenses autonomistas.
paso dado no referendum como un chanza cara
os ollas en direción ao emerxente nacionalismo
déncla", unicamente o 20% do
a independéncia. En todo caso existe a
polaco. O esforzo que desde Brañas a Castelao
cru se refina en Escócia. O mesOs conservadores fundamentaconciéncia de que o desenvolvemento óptimo
se dá para estar informados do que sucede no
mo acontece cos impostes que
ron o seu discurso nos temores
só se produce en condicións de liberdade, nun
mundo, sobr~ todo neutros movementos
.
xera a actividade petroleira, adao desmembramento da Gran
marco no que poidan obrar todas as forzas
irmáns, non contou con apoios, senón cunha
ministrados polo Governo cenBretaña. Tras o escrutínio final,
hoxe contidas: nacións, clases ou sexos.
atmósfeÍ¡a provinte dos Estados contrária·a esta
tral. Ademais do "ouro negro" e o
o seu líder non tivo máis que dicomunicación, moi similar á que hai hoxe.
gas , os independentistas .téñen
cer que ese era un dia moi triste
Escócia, Gales, Quebec ... coas suas
reclamado un rexime fiscal distinpara o futuro de Escócia e· do
diferéncias a respeito de Galiza, son exemplos
A maior facilidade das·comunicacións non ten
to para a importante indústria do
Reino Unido. "Respeitamos o
· de que o mundo se move en direción similar á
facilitado desde aquelas o intercámbio. Máis
whisky, un ha das fontes de rivoto da xente, mais considera.que aqui o nacionalismo propugna. A obsesión
información n·on xerou,máis variedade, senón
queza nacional. Os nacionalistas
mos que o novo Parlamento sepela uniformidade, pola mímese do modelo .
bombard~o dos. mesmos para<:Mgmas
apontan que a independéncia
rá moi perigoso para a unidade
norteamericano, non son feitos irremprazábeis.
intocábeis.: Maastricht, a moeda única; a Europa
suporia un "boom" económico
nacional. A!}Ora, teremos que
Abonda con achegarse ao cabo Ortega! e
dos estados, etc.
para Escócia, que se convertiria
asegurar que funcione co menor
extender xenerosamente á vista ao norte.•
no vixésimo primeiro país máis
dano pos'íbel", comentou WiANOSA TERRA
Compre , sen dúbida, un novo reianzamento,
rico do mundo e crearia 100.000
lliam Hague.

'Queremos unha Europa que recoñeza as nacións'
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Afirma que oPP ten-comprometidos todos os locais para os mítines do 5ao 19 de Outubro

'

O BNG está a ter problemas para
dar a coñecer o. seu programa.
Así o puxeron de manifesto na
convención de candidatos. Fronte
ao grande éxito que -afirm¡m están a colleitar naquelas localída- ·
des que xa fixeron unha manchea de actos e a ·pouca receptividade da maioría dos meios de
comunicación, ago·ra atópanse
con problemas para celebrar mítins en Ferrol e Lugo, porque pé- ·
sie a existir locais específicos
destinados a tal fin "o PP tenos
todos comprometidos do dia 5 de
Outubro até· o 19", explicou Xosé
Manuel Beiras. Diste xeito terá
que. intervir a Xunta Eleitoral, para defender os direitos das distintas femas políticas que se apresentan ás eleicións, "senón daremos os mítins nas ruas e nas
prazas", pedíndolle a toda a mili.táncia e simpatizantes que se
afanen en facer campañf::l boca a
boca todos os ·dias.
"Eles o que farán será cóntrolar o
que f,'>0idan o aparello de poder
da sociedade e de contror de voto, pero coido que lles
fallar",
. asegurou Beiras insistindo en
que ·"a preocupación e ocupación
das mentes do PP ~gora, non son
as eleicións, senón preparar a sucesión de Fraga". O candidato nacionalista garantiu que esta lexislatura non dura_rá máis que o que
dure "a guerra de sucesión", no
caso de repetir maioria o PP.

vru

Segundo Beiras, hai alguns meses, através de filtracións procedentes da cúpula do PP, sóubose que amplos sectores do partido a nível de .estado preferian
que os populares galegas perderan as ·eleicións porque se F:raga

gañ.aba, a suce~-iÓn faríase es~
tando 110 poder _autor:ióCJlico, polo
que enter:idian que os favorecidos serian "os indíxenas frente
aos metropolitanos":· Pol<r"contra,
se Fraga perdia as eleicións ·non,
teria o poder da Xunta e 9- sucesión favoreceria "aos metropolitanos frente aos indíxenas". Ao entender do responsábel nacionalista, Xosé Guiña "deu un golpe
de man para facerse ao máximo
co. poder no seo do PPdG, especialmente se perden as eleicións,
porque neste caso, precisa dun .
grupo parlamentário disciplinado
para dar unha saída política insti- tucional nunha nova lexislatura".

claro que· o gañaba, pero non
con Beiras porque non gañaria".

Á vista dos ·resultados destes
contactos, finalmente _non haberá nengun tipo de debate, porque seria imposíbel celebralo
sen a participaciór:ftdcf BNG. Para xustificar- a sua negativa a enfrentarse dialecticamente co representante nacionalista "Fraga
saiu dicindo que a saúde mental
do país non o precisaba e que
ademais os debates están pasados.de moda", indica Beiras.
11

A única alternativa"

~a única-8x+st!3nte que pode go'l{ernar o país e -desa cidadania
depende só que nos convirtamos nun proceso político novo".

Segundo Beiras todo está preparado para que se dea un cámbio
no país "mediante .a elaboración
dun programa do que acabamos
de explicar entre todos as liñas
fundamentais que o caracterizan
e que se corresponden con prio-j
ridades ou esixéncias sociais e
dos sectores económicos".
Ao seu entender, un dos principais logros do BNG, á volta de
catro meses tras da apresentación do programa de governo foi
o de conseguir "centrar as expectativas no próprio país e nas
suas necesidades inmediatas",
pésie ás tentativas de "desmotivación e desmobilización da cidad ania a respeito de proble-

Ao remate do acto, Xosé MaNeste sentido, o_
s . "metropolitanuel Beiras, s.inalou que tras esnos", con Rornay Beccaria á ca- - tes anos qe traballo, o que resta
beza, controlan a província da
até o 19 de Outubro é "a interloCoruña e os '"indíxenas" máis .cución coa cidadania, dirixida -a
fortes terian completamente con- .. fecerlle ver, entender e a pertrolada a província de Lugo atra..:' suadila de que esa alternativa é
vés . da alianza Guiña-Cacharro,
dividíndosé Pontevedra entre "o
A. EIRE
·.
caudillo do Deza", di Beiras en
referéncia a Guiña, e o "m·etm. politano" Mariano Raxoi. Pola
sua banda, en Ourense Vitorino
Núñez, que foi eliminado das lis/
tas, teria pe'rdido o poder ao
marchar ao Parlamento mentres
que Saltar, presidente da deputación, "ocupoulle a poltrona".
.A riff. eleitoral galega _est~.e a celebrar, máis unha vez, en clave estatal. E sintomático que -o PP teña que recorrer agora aos logros do .
Debates televisados
Govemo Aznar en Madrid para tratar de revalidar unha maioria que
os inquéritos semellan negarlle. A escisión ·en Izquierda Unida soXosé Manuel Beiras indicou tabrancea tamén sobre as propostas autóctonas e os programas, pésie a
mén que non haberá debates
no mapa político galego non ten case incidéncia, pero si no
que
eleitorais de nengun tipo, pésie
estatal que é no que está a xogar o PSOE. O BNG, pola sua banda,
ter sido solicitada a sua celebraóllase· impotente na sua teima de centrar o debate na Galiza.
ción polo próprio Manuel Campo
Vidal, quen iniciara os contactos
Esta situación, con ser importante; só é o síntoma grave da auséncos candidatos xa no mes de
cia dun espácio comunicacional próprió, definitório do ser dunha
· Abril. "Pére? Varela díxolle que .
nación. Pero ese espácio- comunicacional non vai aparecer mila:non haberia nengun problema
greiramente na campaña e_leitoral, é preciso construilo dia a qia. ~·
por facer un debate con Abel
Caballero, porque Fraga tiña

Un espácio comunicacional
.

.proprio

m

p:

OBNG denúnci~ que o PP
. trata de : imped·ir~que se coñeza,o·seu progr~ma
-0- PAUL·A CASTRO
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mas concretos e ao deterioro
constante do réxime político".
Mália a necesidade explícita de
dar a coñecer as liñas de actuación sobre as qu_e se basearia
un governo do BNG, Beiras
apelou ao bo sentido do humor
dos candidatos e candidatas
"para explicar o programa sen
que se trate dunha sesión de
aula, con ironía e sarcasmo" .
Coa valoración do contexto político no que se desenvolverán as
eleicións do próximo 19 de Outubro, abriu Francisco Rodríguez
as sesións de traballo da convención de candidatos do BNG celebrad a o pasado sábado 13 de
Setembro. Unha reunión na que
os responsábeis das distintas
áreas que conforman o programa
de governo da frente nacionalista
deron a coñecer as "ideas forza",
tal e· como as definiu Xosé Manuel Beiras, "que constituen as liñas de acción de governo e critérios prioritários". Estas ideas serán transmitidas, por todos aqueles que participen dun xeito directo na campaña eleitoral, para
afondar "no debate de ideas e na
comunicación coa _cidadar:iia" .
Diste xeito, Mario López Rico
encarregóuse de expor a estratéxia de comunicación do BNG
durante a campaña, Xosé_Henrique Rodríguez Peña analisou
as prioridades en matéria de política territorial, Pilar García Negro apreser:itou as bases do pro~
grama d~ cultura" e ensino, Alberte Rodríguez Feixóo destacou os aspectos prioritários das
políticas previstas para a muner,
a mocidade e servizos sociais e
Alfredo Suárez Canal centrou a
sua intervención ras previsisóns
en política institucional. +
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Os críticos.presentaranse ás autonómicas como IU-EU
'

~

.

·EsquerdG Unida parte en dOus ·.

res dos críticos convertidos en
IU-EU, Manuel Peña-Rey e Carlos DafOnte salientaron que a ruptura -con EU-EG non estaba dirixi~
da desde Madrid, senón que a ·
1
asemblea era soberana.

-0- MIGUEL LÓPEZ CALZADA

O sector crítico de Esquerda
Unida-Esquerda Galega · reuni use o sábado dia 13 en
Compostela nunha asemblea
que. rematou sendo consti ..
tuínte. Os opositores a Anxo
Guerreiro e ao pacto co. PSOE
deron corpo a unha nova formación política chamada Izquierda Unida-Esquerda Unida. Esta organización será "o
refer~nte galego do proxecto
federal de IU", segundo afirmou o líder da nova forza, Manuel Peña-Rey. Este feito veu
corroborado pola presenza na
asemblea do coordenador federal de IU, Julio Anguita. Pe• ña-Rey será o cabeza de cartel de !U-EU nos comicios autonómicos do 19 de Outubro.

D
9

.3.

Os debates da asemblea non puideron substraerse das cuestións
de política estatal. O coordenador
de IU en Andalucia, Antonio Romero , calificou o pacto entre o
PSOE , EU-EG e Os Verdes como "un intento de consolidar o bipartidismo". Romero referiuse ao
naso país como "a nación galega", pero sobre o BNG dixo que
"non coñecemos ben ao Bloque,
aínda que coincidimos en moitas
causas. O que pasa é que teñen
matices moi de centro e moi galeguistas''. Xesus Alonso Montero
afirmou que el non é nacionalista
"eoma Beiras ou Cuíña. Eu son
de esquerdas anticapitalista". O
intelectual afirmou que Abe! Caballero "é un chaíñas que puxeron ai porque o PSOE non quere

•,

· Escisión e reaccións

Luís Peña Rei será o candidato de l.U.

quitar a Fraga, só quedar por riba
do Bloque". Un militante vigués
definiuse, en español, coma "un
galega cabreado" e salientou a
necesidade de que "IU apoie o federalismo para frear os nacionalismos". O español foi o idioma de
grande parte dos intervintes, como foi o caso da coruñesa Helena Paradela, que instou a xuntar
"toda a nosa xente, eses mozos
que queren legalizar o cannabis,
esa mocidade lonxe do nacionalismo do BNG". Pela contra, outro
orador declarouse nacionalista e
disposto a acatar o que decida o
povo galego "incluida a independéncia". Pala sua banda, os líde-

A ruptura: foi aprobada coa case
total unanimidade dos perta· de
trescentos asistentes á asemblea
celebllélda na Faculdade de Direito de Santiago. Os críticos rexei·taro n o pacto de EU-EG co
PSOE por considerar que foi urdido de xeito antidemocrático por
Anxo Guerreiro. A asemblea
amosouse contrária a calquera
alianza ca PSOE mentres este
non cambie a sua política "liberal". A nova formación política
que xurdiu desta asamblea, Izquierda Unida-Esquerda Unida,
foi definida por Dafonte como unha forza "anticapitalista e antisis· tema", que terá como obxectivo
"recuperar o proxecto orixinal de
Esquerda Unida". O coordenador
federal de Izquierda Unida, Julio
Anguita, deu o seu apoio ás decisións da asamblea e ao novo
proxecto. Anguita acudiu acompañado de vários membros da
presidéncia federal de IU. Pala
sua banda, Anxo Guerreiro, líder
de EU-EG, restou importáncia á
escisión ao afirmar que "non chega ao doce por cen da militáncia"
e proclamou o "principio da firi do
anguitismo". Abel Caballero, candidato pola coalición PSOE-EUEG-Os Verdes aledouse da autoexclusión do "fundamentalisnio
comunista" da alianza.+
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Oascenso do BNG obriga ás forzas estatais aacometer cámbios históricos

EU abre a recomposición do mapa político·galego
s

z

3.
3.

3.
l

-0- M. VEIGA

A crise de Esquerda Unida representa o primeiro paso na recomposición do mapa partidário galega. A alavanca deste proceso, ao
que se lle poden atribuir características históricas, encóntrase na
entrada por primeira vez dunha
forza nacionalista na confrontación polo poder. PP e PSOE co- ·
mezaron xa a dar mostras de
que os cámbios ~struturais non
van ser exclusiva de EU.
Para o PSOE, a liorta de EU representa un exemplo máis do
papel negativo do grupo de Anguita na esquerda. Para o BNG,
todo o que rodea á polémica sobre EU é outro exemplo da distorsión mediática que descentra
o debate e mimetiza discursos
madrileños. Sen embargo, a cri-se na organización comandada
até agora por Anxo Guerreiro poderia ser o primeiro síntoma da
forte recomposición que espera
ao mapa político galega. Unha
recomposición de características
totalmente próprias e non estrapolábeis ao campo estatal, toda
vez que o motivo da mesma é a
aparición dun nova forza en loita
polo poder.

O cámbio comezou, como é lóxico, polo grilón máis feble. Unha forza, reducida, pero standar
do mapa político español, ven
de dar nas pedras . O mapa partidário constitue a expresión legal e recoñecíbel da realidade
política nunha democrácia. Madrid é perfectamente sensíbel
ao significado da desaparición
de IU en Galiza. Se un partido
de ámbito estatal non ten preséncia nunh~ comunidade significa que a realidade política desa comunidade é atípica.,.
O renxer da maquinária do PP,
ca·n máis viruléncia que nunca,
e o desencadernamento, xa recoñecido polos seus próprios
componentes, da estrutura do
PSdeG-PSOE, constituen os
chanzas seguintes do proceso
que iniciou EU. Os próximos com ícios definirán, en virtude de
quen logre maioria absoluta e
de quen ocupe o segundo lugar,
a magnitude deste proceso. Pero, toda vez que a equiparación
do peso eleitoral do nacionalismo ao das outras duas forzas
maioritárias parece inevitábel , é
de prever que o proceso de recomposición do mapa partidário
galega continue en todo caso.

Se a isto se engade o momento
baixo que atravesa o PSOE a
nivel estatal, o seu virulento enfrentamento co pp e a necesidade de sustituir de inmediato a
Fraga , pódese concluir que o
momento da política galega reune características históricas.
O enfrentamento entre os dous
modelos que conviven no seo do
PP encóntrase ademais agravado de maneira decisiva polo tempo perdido no interín Fraga que
deu marxe á consolidación, mesmo institucional e representativa,
dun referente nacian·alista unitário. Unha ruptura no PP e a posi- ·
bilidade dun novo tripartito xa
non teria a Guiña· (antes Barreiro)
como eixo, senón ao BNG,
A dimensión histórica deste cámbio ven dada ademais polo feito
de que unha derrota do PP o 19
de Outubro quebraría a tradición
de governos de direita que determinou, con intervalos apenas significativos, a história contemporánea de Galiza. Este cámbio poderia ser , vital para a dec9nstrución
do tecido de poder clásico, afincado entre outros territórios nas
deputacións, nos concellos· e na
sua política de contratas.+

·Fuga ~óxiéa .
en Celulosas de Pontevedra
Ás tres da tarde do ·Martes 16 de Setembro produciuse
un escape tóxico en Pontévedra procedente da Empresa
Nacional de Celulosas que a_factoria non comunicou nen
a Protección .Civil nen a outras autoridades. Só a partir
de q1.Je vários vicif)os denunciran intensas moléstias -mália que o vento ·soplaba en dirección contrária á vila de
Pontevedra-, a dirección de Celulosas recoñeceu, ante
unha chamada de Protección Civil, a existéncia dunha fuga de olores . Segundo ENéE, racharon os filtros térmicos
que impeden o escape de olores intensos. Mentres Celulosas descoida a política meio ambiental, a dirección da empresa an~nciou unh? suba do 10,2% -no pre'.Zo do papel.+

Otren daJCoruña ao Porto
tarda o dobre que no resto de.Europa
Un viaxeiro tarda seis horas en percorrer os trescentos
quilómetros que, por ferrocarril, separan ás cidades da
Coruña e Porto. Os traxectos que cubren a mesma distáncia, tardan en ·Europa tres horas, a metade de tempo que
na Gallaecia. Un traxecto similar, Porto-Lisboa, tarda tres
horas en cubrirse: Ante a existéncia dunha prop9sta para
acortar o tempo de viaxe entr~ A _Coruña e Pórto -formu- lada polo senador socialista Carlos Príncipe-, a Rente
afirm·o u que non é posíbel reducir o tempo a catro horas
(unha máis que no resto de Europa) polo mal estado das
vias en Portugal. Por outra banda, a finais de Setembro
entran a funcionar üns novos comboios diesel entre A
Coruña e Vigo, que tratarán de reducir. o tempo da viaxe a
duas horas e dez minutos, cando na actualidade sobrepasa as duas horas e meia. ·Contodo, o novo horário entre
_Vigo e A Coruña está moi lonxe da meia que poden·tacer
os trens europeus en- distáncias como a que separa ás
·duas cidades galegas, 155 quilómetros.+

OPP anúncia
novas fichaxes de alcaldes socialistas
O PP anunciou a fichaxe dun número indeterminado de alcaldes socialistas (entre seis e dez) nos próximos meses.
A estratéxia popular xa tora ensaiada con anterioridade: a
asfixia económica meiante o illamento institucional e a
posterior captación dos alcaldes, que non terian outro re. médio que rematar nos brazos do PP para ter unha mínima capacidade de xestión de recursos. lso si , o PP exixirá
aos alcaldes tránsfugas que asuman o ideário básico do
partido unha vez captados por este. A principal iniciativa
nesta operación corre a cargo dos baróns Xosé Guiña, secretário xeral do PP de Galiza, e Xosé Luis Baltar, presidente da Deputación de Ourense. Esta última província será onde se centren os esforzos populares para captar alcaldes _+

AAutoestrada do Adántic~ non baixa tarifas,
oo contrário.que .no Estado
A Autoestrada ·do Atlántico non baixará as tarifas de peaxe,
' ac» contrário do que farán a meirande parte das
aütoestradas·que hai no Estado. O Ministério de Fomento
·
·
anunciou que está en
conJacto coas empresas
concesionárias para que·
se produza unha baixada
dunha meia dun 20% na
peaxe destas vias de comunicación, pero Autoestradas do Atlántico, propriedade da Empresa Nacional de Autoestr~das, e
daquela pública, dixo que
arrastra unha débeda de
82.000 millóns e que unha rédución nos ingresos afectaria
ao seu equilibro financeiro. Fontes da empresa que opera
na Galiza tamén lembraron que a decisión corresponde ao
Ministério de Fomento. Precisamente as declaracións da
própria empresa pública, contrárias á rebaixa, fan presumir
que o Estado non obrigará a baixar o prezo das peaxes. +
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Durante a ditadurá franquista, Raphael e
"Diguem no" -"nós non somos dese muQ., '
do"-. Certamente, foi unha noite de liber,
Julio Iglesias, entre outros, animaban coa
sua participación os habituaj.s-festivais que
dade; de novo, un recital converteuse
polo Nada!, cada ano e durante un longo
nunha sorte de paradiso democrático, inda
período, presidia a egréxia dama Dona Car,
que logo, outravolta, todo voltase ser co,
men Polo de Franco -xa saben, esposa do, mo antes do acontecemento artístico,so,
ditador-. A pouco que esculcemos na me, · cial en cuestión. E nesta ocasión case· se
mória, recordaremos o priviléxio que tiña,
repite. experiencia a respeito do dezaoito
mos de disfroitar, via retransmisión televisi,
de Maio pasado, xa que á legalidade do re,
va -faltaría má~s!- aquelas espléndidas ve,
pertório non se correspondeu a do público
ladas matinais, que polo visto tiñan como
asistente, que aproveitou o recital para pe,
fin algo asi como agradecer ao réxime polí,
dir a volta de Dolores Ibarruri "Pasionaria"
tico imperante por aquel entón a perpetui,
a terfüório español, a legalización de par,
dade dunha paz, que, decíase, desde o ano
tidos políticos -os outros xa estaban máis
trinta e nove non disfroitaban as terras e
que legalizados- , amnistia, etc ... Aquela
mares da ancha e única España. Raphael e
cenografia non gustou ao sr.' Fraga Ir~9ar,
J. Iglesias viñan sendo a faciana oficial da
ne, á sazón Ministro da Gobernación, e
canción posíbel nun território condiciona,
proibíu en cónsecuéncia os outros dous re,
do, primeiro, pola censura, á que habian so,
citais 'previstos para dias posteriores no
meter os cantautores o seu repertório de,
mesmo recinto, co conseguinte agrávio
nantes de ser exibido en público sobre un
económico pará os orgaizado~es. Daquela,
conviuse en que o re,
palco, e non digamos
en forma de rexisto
pertório era legalizá,
discográfico. Pero de,
be'l pero ·o público
pois da censura podia non. Entre os asis,
vir o festival fin de
rentes ao unico recital
curso, con presenza
estaban políticos co, _
policial incluida -<fa,
mo Felipe González
quela "grises",_, e con,
ou F. Femández Ordó..:
cluír toda coma o "ro, '
ñez - ironías da vida- .
Unha publicación es,
sário da aurora", con
,, ,,, ,,
grande desplegue de
pecializada -a revista
porras, cabalos acles,
"Vibraciones"- titula,
, trados para a ocasión,
ba: "Raimon, callar en
m~is
. Madrid".
conseguintes corridas e
qu~
demáis, como aconte,
ceu un dezaoito de
A comezos do pasado
verán o mesmo cantor
Maio dun ano calque,
voltou a Madrid -cicla,
ra da década dos seten,
de que sempre ·
ta -qué máis ten, eran
todos tan parecidos!cuentou de cando en
vez- , desta vez ao Cfr,
despois dun recital de
Raimon no recinto
culo de Bellas Artes, e
cunha valoración posi,
universitário de Ma,
drid. A raíz de aquelo,
tiva do. seu arte por
parte da crítica. Crité,
o cantor de Xátiva
adicaría á memoriábel data unha canción,
rio alleo ao acontecido o pasado día dez dos
c;orrentes, cando, na Piaza de T ouros de Las
"Dezaoito de Maig ~ "la villa", na que ma,
nifestaba "por unhas cantas horas irnos ser V éntas, o mesmo públko/ que aplaudía a
Rapha:el e Iglesias, artistas declaradamente
ceibes", ~n referéncia ao tempo de dura,
afins ó PP, asubiou ata a esaxeración a in=ción do próprio recital en cuestión.
tervención do Raimon. Decátanse ·do seme,
llante que resulta a cenografia et). contextos
. Se Raphael e Iglesias cantaban cancións de
amor cursis, tópicas, simples, Raimon -xa
históricos diferentes? Iso sen contar que na
pasaba, na temática das suas cancións, do . década d9s oitenta, algunha espectadora
que acudía ao Teatro Bellas Artes, tamén
elem·ental "quérote", "quéresme", para
compor en forma de letra, e música mensa,
en Madrid, a presenciar un recital de Mª
del Mar Bonet, foi agredida por un fato de
xes amorosas con certa profundidade, b,en
ultra,dereitistas. Naturalmente; o delito era
que elaboradas á sombra da.canción italia,
na tan de moda por ·aquel entón -nomea, . arroupar a unha artista catalano,parlante.
damente, derradeiros anos sesenta-, cal Do,
O mesmo que reproduz agora o próprio Rai,
ménico Modugno en versión valenciana, é
mon, co engadido neste caso de adicarlle
.dicer, nun idioma catalán distinguíbel na
unha canción ao País Basco!, proibida na
sua fonética -alo menos na do próprio Rai,
ditadura, detalle que foi explicitado polo
cantautor na sua intervención no acto re,
mon- polas suas vocais aberras, en contra
ferenciado. Pero non contentos os alboro,
dun cortante Pi de la Serra, por exemplo,
como mostra dun idioma -esta vez, varían,
tadores co seu escándalo, reproducen sesión
cando o actor José Sacristán recita un poe,
te .barcelonesa- cortante no seu dicer vocal,
.alo menos nesta sua faciana cantada.
ma, no que se fai referencia colectiva aos
comun'istas!. Eles coñecerán, público tan
popular, o nome de Bertolt Brecht, seu au,
Pero nesta estética agradábel, melódica e
~?
tamén monocorde musicalmente, a Rai,
mon cruzáronselle no camiño contidos po,
Xorden, pois, os vellos pantasmas da Espa,
éticos que tiñan o seu precedente en "Al
·vent", que por máis anecdótica qué fose a
ña roxa e rota. A que condiciona, outra,
sua composición -viaxe en moto a Valen;
volta, a comunicación fluída entre artista
cia-, converteuse nunha sorte de himno
e público. E eu, persoalmente, que se algo
anti,franquista, co que todo o mundo "ti,
admiro no repertório do Raimon son as
vo" que aprender catalán para cantar a co,
suas cancións paisaxistas, como a lendária
ro contra do réxime. Tal aconteceu un día
"Veles e vents" ou a recente "Finestra a la
ele Febreiro do ano 76, cando no Pavillón
badia de Ciutat de Palma" -incluída no
dos Deportes do Real Madrid, pasados uns
seu último.disco, "Can\:ons de mai"-, teño
tres meses da morte do Xeneral Franco,
que voltar quedarme co Raimon heavy,me,
milleiros de cidadáns acompañaron ao
tal, verbo da imaxe espallada sobre el, ou,
cantor nun recital histórico, inmortalizado
travolta, polas ciTcunstáncias políticas de
en forma de disco -"El recital de Ma,
tumo, e iso que o tema -cerne da polémi,
drid"-, e para o que a censura deu o visto
ca, "País Base", é toda unha mostra estéti,
bó a unhas dez cancións anteriormente
ca do Raimon- non guerrilleiro. Pero os
,proibiclas. Ledícia de comprobar que o
fachas, co seu bon facer, resucitaron o
Raimon xa podia cantar, e· con el o públi,
cantor que un. dia, polo visto, inmortaliza,
co de aliado, temas coma o adicado ao
ra: "ternos que saír á rúa, cantos máis me,
"Ché" Guevara -"ás vegadas a p<,3.z non é
llor, se non queremos que o futuro se nos
máis que medo"-, ou aquel emblemático
volte ás nosas costas".•

,.O. s fachas, co sew. bon

facer, resucitaron o
cantor que un dia, polo
visto, inmortalizara:
"temas que sair a rua,
cantos
mellar, se
non queremos
o
futuro se nos volte ·ás
nos as costas"

fre,

Hai 25 a_nos, coa cidade de Vigo, toda
Galiza, abaneouse ante as mobilizacións
dos traballadores do sector industrial. fo,
ron momentos dramáticos, máis tamén de
ilusión. Esta folga e as mobilizacións do
mes-de Setembro tiveron unha grande re,
percusión extérior. Ainda lembro como
un compañeiro se achegaba a min men,
tras traballaba nunha das factorías da General Electric, no bairro de Barracas, en
Bos Aires, e deciame "Che, gallego,_mira
lo que sale en La Prensa ... 27.000 trabaja,
dores en huelga en Vigo". Correume un
formiguiño por todo o corpo, hinchouse,
me o peito, sentinme orgulloso como
·nunca de ser galego. Coido que inCidiu
, como ningun outro feíto para que me de,
cidira a voltar· axiña á pátria lonxana e ·
desexada.
·
A folga de Setembro en Vigo tiña o seu
precedente nas que no mes de Marzo se
produciron por solidariedade coa represión
na Bazan de Ferrol, onde houbo dous mor,
tos, dúcias deferidos e 160 despedidos, así
como na negociación de vários convénios
que quedaran pendentes até Setembro.
Entre estes últimos o de Censa na que ante
a proposta da empresa, que non foi aceita,
da p0los operários, producíronse paros nos
meses de Xuño -e Xullo, respondendo a
empresa con 75 despidos, peche da facto,
ria .5! dous dias de sanción para todas os
traballadores. Pero foi sen dúbida o confli,
to de Citroen o que desencadeou a folga
xeral na 'cidade. Os traballadores ·exixian
un:ha xomada de 44 horas, xa fixeran fol,
gas no mes de Xuño en apoio desta reivin,
'dicación e ante a falla-de acordo estábanse
a apÍicar as Normas de Obrigado Cumpri,
mento, que a parte social rexeitara. Todo
se precipita cun paro parcial no tumo do
serán o día 9 de Setembro, que foi respon,
dido pola patronal con 9 despidos.
Estas actitudes represivas, tanto do govemo
como da patronal, eran contestadas cada
dia máis por un movimento obreiro xa ma,
duro e cunha ma1or organización. Durante
toda a decada dos 60 producírase un crece,
mento económico importante (de 1955 a
1975 dun 170,44% en Galiza, Banco Bil,
bao), ¡)olo que en 1973 xa habia 61.000 asa,
lariados na indústria na província de Ponte,
:vedra ( 144.000 en Galiza, frente aos
121.700). En Vigo en 1969 traballaban
39.000 persoas na indústria e construción

(Galicia, Estructura e Ritmo Soi::io-econó,
micos.de Antonio Táboada Arceo).
A folga de Setembro durou duas semanas,
durante estes dias houbo detencións, cor,
tes de tráfico, barricadas nas ruas, e...lln ni,

vel de combatividade superior ao de cal,
quera óutra mobili~ación anterior do mo,
vimento obreiro galego. Sen dúbida esta
alta cpmbatiyidade debeuse especialmente
á existéncia de Organización Obreira, unha
escisión de Comisións Obreiras e o PCE
no mes de. Marzo, fundamentalmente da
xente moza, que pretendían unha organi,
zación moi achegada á realidade galega, e
máis loitadora. Durante todo o conflito
déronse a cotio as- diferéncias entre
CCOO e Organización Obreira, ainda que
fora a primeira quen precipitou a folga en
Citroen e os segundos os que puxeron moi,
to esforzo en estendela a todas as factorías.
Neste mesmo periodo clase a coñecer Gali- '
cia Socialista, que é máis un proxecto polf,
tico que sindical (actuan dentro de
CCÓO) estaba nucleado en Cicroen, e a
UPG, que xa vira detidos alguns dos seus
membros no mes de Marzo no Ferrol, con,
sigue unha maior preséncia.
Foi sen dúbida Organización Obreira, málía
non contar con tantos militantes como
Comisións Obreiras, quen dinamizou a folga
de Setembro, e quen mantivo a preséncia
dos traballadores na rúa, dándolle a esta
loita o carácter combativo que nos impre,
sionou a todos, mesmo estando tan lonxe
como na Arxentina.
A folga rematou o día 25, ainda que a in,
corporación ás factorías foi lenta, queda,
ban atras 400 despedidos firmes, das 6.000
cartas que enviara a patronal, e o Tribunal
de Orden Público instruiría 170 sumários.
De novo á represión, cantiña os anceios
de xustiza, traballo digno, e liberdade.
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Pero esta folga gañárona os traballadores e
mália a represión e os despidos. for,
talecéronse nela as organizacións naciona,
listas, cando desde CCOO e o PCE un gru,
po importante de militantes, que se nuclea,
ron en Organización Obreira, plantearon a
cuestión nacional e idiomática, e vironse as
limitacións do sindicalismo estatal, mália
que intentou aguantar o tipo. Desde as fol,
gas de Setembro en Vigo agudizáronse as
contradicións entre os traballadores e un
poder político que non respondía á realida,
de económica e social existente, pero ta,
mén deixaron ao descuberto cales eran as
forzas con capacidade para responder a estes
novos retos, por iso se fortalece o naciona,
lismo, e serve de xerme do futuro sindicalis,
mo galego. E mália o aparente protagon~
mo do momento, as organizacións de clase
de obediéncia estatal encetan un declive
que ainda hoxe continua.•
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Manuel Mera é Presidente da CIG
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~eiras di que ooPrograma do PSOE "está subsumido'' no do BNG

Caballero promete
reducir o paro á.metade en catro anos __ ·
A coalición PSOE-EU-EG-Os
Verdes apresentou o seu programa eleitoral cunhas liñas
de acción centradas na creación de emprego. O texto,
apresentado o Martes dia 15,
retírese tamén á construcción
de cincuenta institutos na primei ra semana de governo, á
gratuidade dos libros de texto,
a autovías que pasarán por vilas e aldeas e á felicidade dos
nenos. Promesas aparte, as liñas xerais de governo expostas no programa da coalición
gardan moitas similitudes coas do programa do BNG, apresentado en Maio. O emprego e
o desenvolvemento dos sectores produtivos son duas destas liñas de acción comuns. o
candidato nacionalista, Xosé
Manuel Beiras, afirmou que
o programa do PSOE "é un
cacho do noso programa" .

Hai no programa medidas económicas de máis amplo espectro,
como lograr que a economia galega medre por riba da média espa- .
ñola, adicar ao investimento público o cinco por cento do Produto
Interior Bruto de Galiza ou apoiar
as Pequenas e Medianas Empresas. Nas matérias agrícola e gandei ra, o programa da coalición
pretende a mellara da competitividade das explotacións, a defensa
da producción leiteira e unha nova Lei de Concentración Parcelária. En canto ás infraestructuras,
Caballero afirma que "abrigará a
Aznar" a rematar as autovias, pero rexeita a transferéncia.dos portas. Caballero tamén se enfrontará a Aznar pola financiación auto-

, protestan porque non
traslada" a empacadora

cuenta institutos gratis para a sociedade galega". O apartado Cultura para perfeccionar ao índívíduo recolle a idea de proxectar a
Galiza como comunidade diferenciada con língua e cultura próprias. Neste aspecto, Abel Caballero pronuciárase xa neste xornal
no mes de Maio (ANT 779), di·cindo que "estamos nunha situación de absoluta normalidade e
non vén a canto facer da normalización unha bandeira. A xente
procúpase doutras causas e non
dé se é A Coruña ou La Coruña".

-O- M.L. - P.C.

Mil trescentas setenta e oito propostas de actuación recolle o
programa de governo da autodenominada coalición progresista,
formada polo PSOE, Esquerda
Unida-Esquerda Galega e Os
Verdes . Entre estas propostas,
as relacionadas coa creazón de
emprego son o eixo central do
proxecto que lidera Abel Caballero. Contra o paro, o candidato
socialista propón unha acción
macroeconómica favorábel ao
emprego e baseada nunha política industrial activa, nun investimento público en infraestructuras
e nun apoio á investigación e ao
desenvolvemento . Segundo a
coalición , con estas medidas e
cunha polític.a orzamentária que
apoie aos sectores produtivos do
país, o desemprego na Galiza
pasará dun vinta a un dez por
cento nunha lexislatura. A coalición pretende pór en marcha un
plano de emprego para colocar
cincuenta mil mozos en tarefas
de recuperación medioambiental
e do património. Non se especifica se estas contratos serán temporais ou indefinidos, aínda que
baixo o epígrafe Máis emprego,
máis estable, o programa amó. sase partidário das contratacións
fixas fronte ás temporais. lsto supón un cámbio na política do
PSOE, que na sua etapa no gbverno central impulsou o emprego temporal para frear o paro.

Os viciijos de Guixar

Pola sua banda, o BNG manifesto use gratamente sorprendido
polo programa da coalición
PSOE-EU-·EG~Os Vérdes, xa
que non colisiona co programa
nacionalista, o que abre as posibilidades de acorde. O candidato
do BNG á pre$idencia da Xunta, .
Xosé Manuel Beiras, afirmou que

Ao alcalde de Vigo; Manuel
Pérez (PP), a promoCión do
conflito da empacadora de
GuQ<ar, no bairro vigués de
Teis, durante o ano precedente ás últimas eleicións municipais, servíralle para facerse
coa presidéncia da Corporación municipal, pero agora os
compromisos adquiridos daquelas poden custarlle caro
politicamente. Os acordes
chegados cos viciños para
desmantelar a empacadora
farón incumpridos e agora
estes están a impedir o normal funcionamento da planta,
o que provoca
irregularidades na recollida
do lixo na cidade. •

Denúncian a pasividade
da Xunta ante
a contaminación
.do rio CastrO
Os viciños dos lugares de
lgrexafeita, Narahio, a Cobeluda e Doso,. na comarca de
Ferrol, veñen de solicitar
ante a Conselleria de
Agricultura e a Xefatura Pro_vincial de Proteción
Ambiental que se investigue
a Qrixe e as causas da contaminación do rio Castro.
Segundo denúncian hai

o programa dos socialistas "é unha parte do do ·sNG", pero que o
programa naci<;maJista "recolle liñas máis ' innovadoras". Certamente, as liñas xerais do progra~
ma da coalición coinciden con
·
moitas das accións de ·governo
do programa nacionalista, aparecido xa en Maio. A defensa ·dos ·
sectores produtivos da Galiza, o

nómica. Pretend_e facer que a
Xunta denúncie ante o Tribunal
Constitucional a cesión do 30%
do IRPF. Seria o inverso do acontecido no mandato de Felipe González, cando Fraga recorreu a cesión do 15% do 1RPF ás comunidades autónomas.
No eido educativo, a coalición
PSOE-EU-EG-Os Verdes pretende conectar a Formación Profesional co mundo laboral, construir
cincuenta novos institutos na primeira semana de governo e re-

O

investimento público e a creación
de emprego aparecjan xa no proformar outros canto cincuenta. - grama do Bloque. E tamén o caOs gastos de construcción destes
so de medidas máis concretas
· novas centros están perfectacomo o apoio ás PEMES e ás
grandes empresas galegas ou a
mente calculados por ·Caballero,
como explicou en rolda de pr~nsa ·criazón aun sector público galeo 5 de Setembro. Para o líder sogo. Pero o programa do BNG
cialistq, dez dos noves institutos ·distínguese do socialista por pupagaranse "coa venda do palacelar por un maior autogoverno. Iste de Fraga, vinta co recorte da
to plásmase en medidas como a
criazón do Instituto Galega de
TVG nun ano, dez co recorte de
axudas aos médios de comunicaCrédito, .un ha -nova Lei de Caixas
de Aforro, transferéncia da admición e outros dez co cese de asenistración portuária ou a estrucsores e cargos de confianza que
,
turación do país en base ás co- _
utiliza o PP para o seu próprio
·medre político. E Xél: ternos cin- . marcas e parróquias. •

s ce an tes cmpean
a povoar o corredores. Dia tri tes,

se n a eróti ca do poder,
ameazan a úa exi téncia.
A vertebración de Galiza,
con epicentro en Lalin,
fixQ obrigatório pres_Cindir
... ·dos set.is servício . Canto
· antes lle- den a branca mell or. Manter na nómina
públka a un feixe dé altos
cargos que coñecen con
precisión cándq;Ues· chega
o San Martiño é 'un _dis~ · ......
pendio innecesario. Des·provis~os 'de todo rangÓ/ e
etiqueta, cheiran a pantalón vaqueiro coas chave:s
do coche particular pesffi1dolle.nos petos.

N o des t ino de paisano
non van est ar ac ompañados. O staff que os ro. dou durante anos prefire
amoldarse ao que veña.
Alguns andan na procura de documentación sobre os gostos e vícios
dos probábeis sustitutos.
N estas lides poden
aventurarse éxitos asombr~sos: encher o despacho coa obra completa
de Francisco Rodríguez,
r...,
cambear o traxe azul Az- ·
nar por camisas de liño
e chapeus da Rua do Villar, poñer na cafetería
da Xunta a un pulpeiro
de Loucia ou pasarse incondicionalmente aos Fu-

D e· exce1entlSlIIlO
, ,. •

=a senor

xan os Ventos .
Son un estorbo e unha incomodidade protocolaria. N inguén quer saber nada con eles e convértense no centro de miradas e comentarios: A Tomasito pizarras vanlle p9ñer .un stand na feira de
Monterroso. Ao Victorino espérano de mediador
diplomático no Kurdistán. O home do tupé seica
ten asegurado papel prot¡lgonista en várias das telenovelas que basadas na obra literár.~a da sua consorte van -realizar como produción própria os da
sempre imparcial até a vitória TVG.

Dentro duns dias, os recusados receberán a derradeira posesión inerente ao posto. Unha placa de
agradecemento entregada polo funcionário con
máis triénios da consellería no transcurso dunha
comida de despedida. Como é de rigor o adeus
alongara.se até altas horas da madrugada e daquela
o excelentísimo terá un detalle para cos seus ex·;ubordinados: García a partir de ahora puede usted

tutearmé.+

máis de cinco anos que as
suas augas sofren unha
constante contaminación
por mor dos resíduos áridos
e os verquidos
incontrolados no seu cauce.
Hai dous anos e meio o Partido Popular asegurol.i no
Parlamento que xa se estaban a tomar medidas, _pero
segundo sinalan os viciños,.
0 problema ·segue igual. No
rio Castro non subsiste na
actualidade nengun
exemplar de peixe fluvial, en
várias ocasións teñen aparecido moreas de troitas
mortas e por veces a auga
durante vários dias adquire
uriha cor branquencina.•

O proxecto de lei
do sector elétrico anula
-a capacidade
de planificación da Galiza
De aprobarse a proposta apresentada polo Governo central
para regular o sector eléctrico,
a subministración de ·enerxia
eléctrica deixará de ser un servizo público para pasar a ser
considerado como un servizo
especial. Con esta modificación
o Estado deixaria en mans das
empresas a planificación elec- '
trica sen que a Xunta ou o Governo central conserven capacidade de actuación. Segundo
denunciou Francisco
RodriguEJZ, deputado do BNG
no Congreso e autor dunha
emenda á totalidade do proxecto, a sua posta en prática vai
ter tamén como consecuéncia
o agravamento da dependéncia enerxética e tecnolóxica e
non vái garantir a baixada dos
p~ezos para a mellara da competitividade da economia. •
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todo o lixo·do :Morrazo será ·reélcladO ·. .
Cun orzamento de 630 millóns ~dos que 417 aporta o PQ!r
MAL, Programa Operativo de Meio Ambient~ Local, da Unión
Europea- o Xoves 20 de Setembro dá comezo a prime.ira fase
do Plano de Resíduos do Morrazo, un proxecto no que están
implicados os concellos de .B ueu, Cangas e Moaña e que ten
como obxectivo a reciclaxe do lixo dos tres municípios. A posta en funcionamento será paulatina e no ano 2000 os habitantes da comarca terán que depositar o li·xo en dous contenedores distintos: un para inertes e outro para resíduos orgánicos.
Daqui a fin de ano, no Piano de
Reciclaxe vanse investir 193 millóns de pesetas. Un estudo realizado por unha empresa especializada busca ubicación para unha
planta piloto de procesado de
compost a partir de resíduos orgánicos, restos vexetais e lodos
de depuradoras (Sogama non recolle estes últimos resíduos) . Esta planta, quE) estará alonxada de
núcleos habitados -non sempre
é asi, xa que non contamina- vai
ter a finalidade pedagóxica -para
difundir o proxecto entre a viciñanza- e experimental. Xunto a
ela estarán viveiros forestais e de
xardineria. Nos· seguintes anos
construtirase a planta definitiva. ·

res de papel e vidro, que xa exis-tian e que terán que u1sarse intensivamente xa desdé o primeiro
momento en todos os concellos".
A parte dos fundos eu ropeus que
chegaron, os concellos van subvencio_nar con mil pesetas por
habitante a posta en funeiionamento do proxecto. En total porán 213 millóns até ·o ano 2000.
"A axuda europea é do 70% da
parte subvenciónábel, o resto
30% ternos que poñelo nós -indica Xosé Novas-; neutros con-·
cellas do Estado, como en Montej urra, a Comunidade Foral ·de
Navarra subvencionou o 90% do
proxecto e o resto chegou de Europa, aqui con.f iamos en que
cambie o governo nas eleicións
do 19 de Outubro e que nos axud~ a Xunta en función de que se
trata dun proxecto noviqoso que
entronca coas formas máis modernas de xestionar o lixo".

nadas por i"ntereses políticos do
seu _partido na Gafiza. O PP está polo plano de Sogama, qáe
pretende incinerar o lixo, e estanos a pór todo Upo de atrancos":
Mália todo, cak:(llase que o prew
da xestión do lixo do Morrazo será a metade que a de Sogama. O
plano da Sociedade Galega de
Meio Ambiente -participada pola
Xu nta e poi a Feoosa-;_ ten como
obxectivo a incineración do lixo
para a produción de enerxia eléctrica. lsto dispara os custes ·d a
xestión porque hai que facer numerosas empacadoras, trasladar
o lixo até Cerceda -onde vai estar a glanta incineradora- e queimar o lixo. As organizacións eGo1oxi stas denunciaron que este
plano necesita da produción de lixo para ftmcionar -a máis resíduos máis produción eléctrica- e
daquela non vai haber unha re·dución na -xeración de ·resíduos.

Roteiro cicloturí.s tico

Como o plano de reciclaxe do
Morrazo foi deseñado inicialmen"Antes de todo houbo qúe forte incluindo Marin e contou cunha
malizar e normalizar o funcionam ento da Mancomunidade de
subvención europea, a Mancomunidade do Morrazo-.tivo que ·
Muncípios para cobrar.os cartas
deseñar un proxecto completade Bruxelas -explica Xosé Nomentário ao da reciclaxe para
vas, alcalde de Bueu e presi· non so.brepasar os cartas que,
dente rótatório da Mancomunidade-, tan pronto como o fixe- · O proxecto de reciclaxe do Mocomo máximo, a UnióR· Europea
rrazo inclue a instalación dun
mos chegaron os primeiros 65
entrega por cada habitante aos
vertedoiro de resíduos inertes,
millons ·procedentes dos fundos
concellos (que son 7.500 pesetas). O novo proxecto, que tamén
que non contamina_e que podeestruturais e de coésión".
inclue a Marin, é a posta en marria eliminarse porque a moderna
tecnoloxia permite a elaboración
En 1998 a recollida selectiva imcha dun roteiro cicloturístico polo
de blocos para a . construción a
Morrazo que terá unha lonxitude·
plantarase no casco urbano dun
de 70 quilómetros através de
dos tres concellos da comarca . partir destes resíduos.
dous circuitos -un interior e outro
-probabelmente Bueu. En 1999
Este proxecto foi ideado contantoca"ralle o turno a outro dos
costeiro- enlazados entre si.
do coa presenza de Marin. De
concellos e no ano 2000 a xeneincluirse este concello acadariaEste proxecto inclue a criazón
ralización será total, en cascos
se a cantidade idónea de habidun parque botánico en Marin, o
urbanos e no rural.
tantes para este tipo de plano.
aproveitamento de moitas pistas
Pero o PP impediu a partici"De momento estamos a· reunirforestais e a construción de capación deste município. "Organirris-bici nos poucos treitos que o
nos con todos os colectivos sozamos unha visita aos concellos
roteiro ha discorrer por estrada.
ciais para dar a coñecer o prode Montejurra e de Casteldefels,
O custe total é de 270 millóns,
xecto -conta Xosé Novas-, explionde hai plantas de compost
dos cales 190 proceden da
camos en que consiste e que han
-explica o alcalde de Bueu-, os
Unión Europea e os 80 restanfacer os viciños. Haberá dous
do PP de Marin gastaron dos
tes son aportados a partes
contenedores distirilos con cores
proxectos pero logo tomaron uniguais polos catro concellos parnormalizadas e reforzaremos a
ha decisión ~~ntrária condicioticipantes no proxecto. •
presenza dos outros co.ntenedo-

Un debate televisivo encara a
un.dos torturadores da ditadura
arxentina, o ex-comisário
Etchecolaz, ·cun dos seus torturados, o deputado Alfredo Bravo. O xomalista Juan Gelmann
reflexiona sobre a
confrontación, que tiña como
condutor ao doutor Grandona,
no xomal aixentino PÁGINA
-i 12 do martes 16 de Setembro.
~'Co asasino ñon se discute. Ao
asa5ino xúlgp.SeUe. A lei de obediénci;:i debida -aínda que o xeneral Balza decla,rara a sua
invalidez moral_: egue marcando á sociedade arxentina. lmperou no espazo televisivo que o
neodemócrata Grandona abriulle ao ex-comisário Etchecolatz,
man direita de Carnps e sentenciad.o a 23 an05 de prisión por
delitos comprobados, unha
condea que o doutor Alfonsfn
.lle permitiu eludir.[... ] Din·do
doutor Grandona que foi coautor das Actas da Xunta Militar
e semella qu~ agora teima no
mesmo por outros médios.
[...]O Dr. Grondona declárase
. admirador da esquerda cuxo
aniquilamento físico, sen xuízo
nen defensa, fundamentou ideolóxica e politicamente. Hoxe
basea a sua convocatória de eriminais nunha dubido a teoria
sobre a imposibilidade de
poñerse límites a el mesmo
«nen á miña esquerda nen á
miña direita», fórmula que, na
realidade, agacha o feito de que
non se impoñen límites nen diferéncias entre vitirnário e vítima. Bravo e Echecolatz
-pretende- son a mesma cousa,
duas caras da mesma moeda,
duas expresións do Demo. Cecais o Dr. Grandona síntese
Deus. Pero máis grave ainda cá
sua liña é o feito de que a sua
audiéncia, integrada en boa

parte polos esquerdistas que el
admira, pasara de 11 a 15 pontos de rating por mor do enfronta.mento Bravo-Etchecolatz. Foi
polo gasto de ver algo
setnellante a unha pelexa de
boxeo, que a moitos nos atrae?
Po lo desexo de aclarar
confusións? Pola vontade de
dar a razón a cobard ias e temores? Ou darlla á ditadura
militar? Algo cliso impregna á
sociedade civil. A vítima -coibida por leis alfonsinistas e menemistas e, sabor de todo, pola
vixéncia social do por algo seráamósase en moitos casos máis
tímida que o verdugo. Echecolatz ten o apoio do Estado que
lle perdonou. Bravo padece a
falla de xustiza e a impunidade
dese perdón.
A prática do Dr. Grandona pisotea ledamente un t rritóri
mái pr fundo que o océano: o
da dor non re otra: [...] Equiparar a vftimas e vitimários é
máis que unha obscenidade: '
unha irre ponsabilidade[... ]". •

Non hai
semellanza?
T amén do Martes 16 de Setembr.o é o comentário que Eduardo Haro Tecglen publica en EL
PAÍS. Os conflito basco e
irlandés e a negociación. "Nengunha relación entre o problemas do Ulster, ou Irlanda do
Norte, cos do Pa(s Basco, ou
Euskadi. Excepto unha: hai unha acción armada que non cesa
desde hai un cuarto de século e
ten que rematar. Ah, excepto
outra: a negociación é o único
xeito de que remate. [...]Non
hai, repito, moitas identidades:
non é un país pobre, coma o
Ulster, senón rico, ainda que
empobrecido pola guerra. A
min sempre me pareceu un di parate a desintegración de España: non me entin nunca español aparte da definición de
Cánovas -o rneu único acordo
con el- de qu é español quen
non pode ser outra causa. Cecais o basca , os catalán , crean que poden ser outra causa, e
están alguns acentuando a ua
outra causa con grande esforz e
con grande pulo. Eu prefir a
outra opción entreaberta, a de
ser europeu. A cuestión é, simJ
plesmente, esta: con todas as
diferéncias entre Irlanda do
Norte e Euskadi, coas moitísimas máis que hai cos israelís e
palestinos, a única saída en todas partes é impulsar as
negociacións. [...]". •
MÁXIMO I EL PAIS

--OIGA, E
"O ESPÍRifó DE ÉRMUA"
EN QUE CONSISTE?

(

(\
Fr\
.

-EN QUE OS DEMOCRATAS
ESTEMOS XUNTOS COMA
UNHA PIÑA FRENTE
AO TERRORISMO.
-E UNHA VEZ XUNTOS,
QUE FACEMOS~
-POIS MANTER
SEN FISURA
"O ESPÍRITO DE ÉRMUA" .
~
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· Porque xurde o proxecto Preescolar na Casa?

·

ArttOnio Gandoi e Sara Paz,

A~tonio Gandoi: Hai unha
constatación da realidade: no
ano 1970, existia a referéncia do
estudo A depresión cultural en
Galiza, que sinalaba que galegas
e extremeños tiñan menos nivel
cultural, menos capacitación;
posteriormente A educación na
Galiza, un jnforme ministerial,
afirmaba que o 82% dos nen~s
da Galiza padecian un retra o
escolar que en casos concret' base en sete cursos entre a idade cronolóxica e a escolar. No
ano 1975 o informe Foessa asegura que a primeira marxiriación
definitiva prodúcese neses primeiros anos. Hai que ter en canta a situación social da Galiza
naque! tempo: a cuota empresarial, a emigración a traballos que
outros non querian etc. Tamén
daquela adquiriu releváncia o libro de Beiras O atraso económico de Galiza. Desde as Caritas
de Galiza comezamos a reivindicar a educación nos primeiros
anos como un ben necesário e,
polo tanto , posíbel. A intención
de criar unidades de preescolar
nas vilas e nas cidades non resolvia nada para o mundo rural.
Os nenas non agardan por solucións para mañán. Recuperamos
a experiéncia que nós viviramos:
antes de ir á escala, os nasos
pais preparábanos con algunhas
nocións de leitura e de cantas.

responsábeis de Pre~scolar na Casa

~Os

nenas do rüral están cada vez máis sós'
-0- ARANTXA ESTÉVEZ

HAI 20 ANOS ANTÓNIO GANDOI EMPRENDIA EN LUGO O PROXECTO PREESCOLAR NA CASA CM IDEA DE QUE PAIS
E NAIS ASUMIRAN O PAPEL COMO EDUCADORES DOS NENOS NOS SEUS PRIMEIROS ANOS. COMEZOUSE CON TRES
MESTRES COMO ORIENTADORES DAS FAMÍLIAS DO RURAL PARA HOXE CONTAR CON 22 CEDIDOS POLA XUNTA E
CUN BALANCE DE MÁIS DE QUINCE ~IL FAMÍLIAS PARTICIPANTES NO PREESCOLAR .EN TODO .O PAÍS. SARA PAZ

ÉUNHAS DAS EDUCADORAS QUE POSTERIORMENTE ASUMÍU O PROXECTO PARA GARANTIR A SUA CONTIÑUIDADE XA QUE "VALORAR O.PAPEL DE PAIS E NAIS NON É SUBSTITUIR A ESCOLA E CONTINUA A S~R NECESÁRIO".
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dora principal dos nenas ainda
que _o primeiro paso é que se de- an as condicións na casa para
que .a nai participe. O pai está implicándose cada vez máis pero a
nai é _a protagonista. O f eito de
que en Presea/ar na Casa sexamos maioria mulleres xa é unha
mostra de que a educaci~n dos
nenas segue nas nasas mans.
Andrés Aganzo, sociólogo de Caritas, sinala que o noso proxecto
ten unha dimensión feminista porque convocamos a máis de tres
mil nais o pasado ano. Para elas
tamén a reunión de Preescolar é
a única actividade comunitária na
que poden compartir os seus problemas, como por exemplo a cuofq láctea ou o coidado dos nenas,
e na que poden facer amistades.
O proxecto desenvólvese en
galega. Perciben conflitos co
idioma nos cativos ql!e participan?
S.P: As famílias coas que nos
traballamos talan galega e transmítenllo aso seus tillos. Un dos
logros do programa é que continue esa transmisión: é importante que o mestre fale a sua língua
e que valore a cultura, as tradicións e a vida cotiá das famílias
que participan. Medra a sua autoestima; non renegan da comunidade senón que se sinten cada
vez máis integrados nela. Caen
na canta de que a tala non é un
defecto que teñen eles nen un retraso, senón un ben comunitário.

Pero como se materializa o
proxecto?
A.G: Eu como cura tiña a avantaxe de coñecer a moitos curas na
Galiza. lbamos ás parróquias para reunir aos pais a través do cura. Nun primeiro momento tiñamos a idea de reconvertir aos curas , aos axentes de Extensión
Agraria e ás persoas notábeis en
educadores. Non funcionou porque o proxecto precisaba de máis
capacitación . Aproveitamos a
preséncia de dous galegas no
Governo: Otero Novas como ministro da Presidéncia e González
Seara como secretário de Universidades para falarlles do proxecto. Chegamos nun momento moi
propício. Concedéronnos tres
profesores en comisión de servizo até os 22 que nos concede a
Xunta hoxe. Facemos reuriións
con pais e filias cada duas semanas para orientales e proporcionar material. A inclusión de Preescolar na Casa na TVG fc:¡.inos
chegar a máis famílias e lexitima
dalgun xeito o que nós p_ropoñemos nas reunións. Ainda que como é un programa que non dá
pesetas ternos uns cámbios de
horário que despistan á aLldiéncia. Tampouco se promociona.

' '\

Ten sentido seguir aplicando
o proxecto só no rural?
S. P: Ademais das cuestións económicas e das necesidades máis
graves detectadas no rural no início do proxecto, pensamos que
nas cidades os nenas teñen máis
pontos de encentro para aprender
xuntos. No. méio rural os nenas
están cada vez májs sós. Por outra parte, os pais teñen máis posibilidade de reflexión: nas .cidades.
T eñen máis perta aos pediatras,
mestres, ou ás· bibliotecas para
consultar as suas preocupacións.

I

.

-

S.P: Hoxe atopamos un cámbio
de ocupación nas família, sobre
todo nos país que traballan polo
xeral fóra da aldea. Os cámbios
percíbense menos nas nais: que
continuán ocupándose da casa e
tamén do campo e dos animais.
Hai un maior nivel cultural, case
todos os país e nais teñen o graduado escolar e tamén son máis
novas que cosque comezamos a
traballar. De todos os xeitos, os
índices de leitura seguen a ser
moi baixos e hai unha grande dificultade para ler en galega.

Trátase de que os pais inicien
aos nenos na leitura e nas
contas?
A.G: Vai moito máis alá. Fundamentalmente é a acción dos. pai~
cos tillos. Hai que desenvolver capacidades prévias para que o
neno se introduza na leitura e na
escritura: a destreza nas mans
para expresarse ou a diferenciación dos obxectos n0 seu
méio. Hai que cultivar a percepción e a atención nos primeiros
Sara Paz: En Preescolar na Caaoos porque despois a queixa
sa hai dous momentos: un pritan frecuente de. que non' atenmeiro no que tratabamos de que
den non se soluciona con adveros nenas fosen preparados á esténcias. Cunqueiro atribuia o seu
cala como un substituto do pre-·
dese·nvolvimento ao pai que o ·1e:
escolar con exercícios eñfocavaba de paseo palas chousas de
Mondoñedo vendo as árbores: é , dos á escritura, leitura e cálculo .
Agora non se trata tanto de deso precedente da leitura. O certo
trezas básicas senón de que os
é que as veces atopo ·a· xente
pais-sexan conscientes da immaior que non desenvolveu a caportáncia dos seus comporta pacidade da percepción.

1

Cales son os cámbios nas famílias coas que traballan de
20 anos para aqui e ·os novos
retos?

1

mentas no desenvolvimento ·da
neno e como eles están educando xa co seu facer cotián . Nas
reunións podemos cantar, contar
un canto ou colocar un cordón
para que colguen pinzas da roupa. Queremos amasar que os
país son capaces · de incidir .na
atención e na memorización.
Trátase de rev~lorizar a convivéncia.entre país e fillo_s.

A.G: Hai 20 anós pensabamos
que os país podían ser substitu, tos dos mestres; ho?<e pensamos
que son_ insubstituíbeis. Daquela
apontabamos os catro anos como a idade para comezar o preescolar, hoxe asumimos ós primeiros anos como decisivos. Hai
un reto para o futuro da educación que_ é asumir ámbetos como
A. IGLESIAS
o cultivo dos sentimentos, xa que
Fan referéncia aos pais pero
condiciona a armenia das persoas que acuden ás reunións
as consigo mesmas, cos demais
son as nais.
e coa natureza. A finalidade da
educación é comprender a realiA.G: As que van á reunión son
d ade para intervir nela. Contixeralmente nais. Pero o pai non
nuando nesta liña, o -programa
é alleo ; é a família a que apoia quer contribuir a fortalecer o tecique a nai vaia a reunión. Non
do social e comunitário e un dos
son só elas as responsábeis.
obxectivos que está en mente é
colaborar coas fundacións de deS.P: A nai segue a ser a educas'envolvimento local.•
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O pasado 15 de Setembro
incorporábanse ás aulas os
alunas de Educación Primária
e de primeiro e segundo
curso da Educación
Secundária Obrigatória (ÉSO).
Namentres-o conselleiro de
Educación, Celso Currás,
pedia publicamente serenidade
á comunidade educativa e
afirmaba a existéncia dunha
situación de normalidade no
comezo do curso escolar,. pais
e profesores-- poñen de manifesto
un ano máis a falta de ·d otación material,
estrutural e humana e denúncian o incumprimento
sistemático por parte da administraci-óh -dos
compromisos adquiridos para enfrontar os
problemas derivados da reforma educativa.-

Luciano Villar
CIG·Alimentación

'A patronal ameaza
con despedir a4.000
persoas na conserva'
Seica hai un ano que a conserva non conquire ·un convénio?

Axeneralización da ESO prodúc~se sen aulas nen .material ·

A falta -de planificación ,e de dotación de meios
.

~

\

-

Logo onde hai falta de estabilidade?

volven caracterizar o inicio do curso
'*

PAULA BERGATIÑOS

Xeral do"Sistema Educativo. "Ain:
da que a LOXSE xa se coñecia
desde 1990 esperaron até o ano
pasado para publicar unha ~ede
d_e centros que por riba é incompleta -explica Louzao-. Neste
documento non se recóllen os ciclos formativos que se van impartir nen en que centros, tampouco
aparecen recollidas ,as modalidades de bachelerato que se. vaí\a
aterecer, as escalas de réxime
especial, os c_entros permanentes
para adultos e as previsións sobre a escolarización de nenas de
cero a tres anos".

de profesorado nos centros ·de
secundária se_n estar pechada
ainda a -matrícula, e polo tanto
sen coñecer o número definitivo
de alunas en cada centro e a escolla de asignaturas optativas.

Desde Novembro de 1996 ternos contactos coa patronal
para tratar de asinar un convénio colectivo pero non hai
maneira pala sua negativa a
permitir que se estabilice e
regule a profisión.

máis de mil alunas quedaron sen
praza e en institutos como por
exemplo o Fernando Wirtz da
Coruña -único que oferta o grao
superior de informática de xestión- manteñense 40 prazas frente a máis de duascentas solicitudes. "Hai claustros que se teñen
manifestado a prol de impartir especialidades sobre as que existe
gránde Glema11da -sinala Anxo
Louzao- pero a administración
négase aducindo que non existe
profesorado suficiente. Denegan
a solicitude sen formularse a posibilidade de criar novas prazas e
non teñen problema en autorizarllo aos centros privados" . .

"Á Conselleria de Educación o
único que lle preocupa é que o
alunado se incorpore ás aulas para evitar' un conflito social, independentemente de que non exista
"Unha das navidades que preprofesorado, material ou infraestende vender a Conselleria -si natruturas suficienfes para poder im· la Henr:ique Tello- é a da ·oferta
partir a docéncia", sinala Henrique
por pr;imeira vez a matéria obri-'
Tello, deputado do BNG." A difegatória de tecnoloxia. Pero non
réncia do previsto para o resto
explican que seguen sen dotar
dos cursos da Educación Secunaos centros do material e das ~u
dária, que se incorporar-án ás aulas específicas que son necesálas o 30 de Setembro, os alunas
rios· para impartila". A pesar de
do primeiro e segundo curso da
retrasar un ano a sua implantanESO comezaron este ano 15 dias
ción e concentrar todas as horas
antes.· O primeiro dos 'problemas _ "Agora están sacando a concurlectivas no segundo curso, a
que se fomula, segundo denúncia
so no DOG a construción de inConselleria tampouco ten entreo BNG, é que en moitos dos cenfraestrutu ras para tentar silenAos problemas cos que se entros non poderan comezar a imciar o feíto de que incumpriron
frenta a comunidade educativa
gadas as instrucións nen o profetodas as novas construcións e
neste início de curso súmase o
sorado que terá que impartilas.
partirse as clases por que aínda
modÍficacións que tiñan prometicoste do material escolar, que xa
están en obras.
acada médias de até 40.000 pedo -sinala Heorique Tello-. PeNeste sentido a CIG denúncia
Sen aulas nás que
ro iso non é garantía de que as
que ao igual que esta, outras
setas por alumo en COU ou
20.000 en Primária. "A adminisobras se realicen nun prazo de
áreas específicas como plástica,
impa~ir a docéncia ·
música ou as relacionadas co
tración ten moita responsabilidatempo razonábel". Neste sentido
A caréncia de lnfraestruturas
audiovisual segt1en sen contar
pon o exemplo do Instituto do
de no aumento de ·prezo que se
ponse de nianifesto, segundo inPaseo das P.ontes na Coruña , con -profesorado especiaHzado.
ten produdido nos libros de texto
dica a CIG-Ensino, no feito de
"A ,administración non oferta curque hai tres anos que saiu a
-afirma Henrique Tello-. Son un
que máis do 70% dos alunas do
concurso no DOG e que segue
sos de formación suficientes que · produto de primeira necesidade
sen construirse.
primeiro ciclo da ESO seguen espermita que o prófesorado poida
que ten que ser regulado. Cómcolañzados nos centros que anespedializarse -explica Anxo
pre adicar partidas presupostárias
tes impartian á EXB, cando seAul~s sen profesorado
importantes que permitan un proLouzao-. Até o de agora na
gundo a LOXSE teriafl que estar
maior parte dos casos·estas ma- ·g res ivo abaratamento e poder
incorporado
·
incorRorados aos centros de Edutérias son imp~rtidas maioritariaacadar finalmente a gratuidade"
..:i
Pero a ·falta de planificación non
cacióñ Secundária. ·"O informe
mente por profesorado de EXB
só afecta a dotación de infraessobre a rede de centros apresenque logo non vai poder iadscriO BNG e a CIG coinciden en sitruturas. Adiantar 15 días o cotad o pala Xunta o pasado ano
nalar que a improvisación e a falbirse a elas". Segundo denúncia
mé~o do curso no primeiro ciclo
-~xplica Anxo Louzao, da Cl_
Gta de meios cosque.a administraeste sindicato os orzamentos
da ESO vai provocar, segundo a
Ensiflo- estabelecia que eran nepara formación do profesorado
ción afronta o novo curso escolar
CIG, que non se impartan todas
cesarios 52 novas centros e a
pasaron de ser de máis de 500
non se corresponde máis que
ampliación de 114, nembarganas matérias porque existe profemillóns no 1991 á 400 este ano.
coa teima do Partido Popular de
sorado que ainda non se incortes nos presupostos do 97- só se
potenciar o ensino privado en deporou. "O alunado non pode ter
contemplan 7 centros de nova
Sen prazas nas. FP públicas · trimento dos centros públicos·. "A
un horário completo por que un
construción e 12 remodelacións".
inexisténcia de programas para
con maior saída laboral
importante número de profesores
dotar aos centros públicos de coPero para este sindicato a falta · destinados a esta etapa -explica
A falta de prazas naqueles ciclos
medores e de servizos de transAnxo Louzao- non coñecerán o
de planificación en canto a infrade formación profesional con
porte que si se ofertan no ensino
seu destino até finais de Setemestruturas xa se puxo de manimáis demanda e de maior saida
privado -sinala o representante
bro". Aos problemas de incorpofesto co feíto de que a adminisprofesional é outros dos aspectos
da CIG-Ensino Anxo Louzao- e
ración do profesorado súmase o
tración apresentara este docuque según denúncia o BNG seoutros dos dados que confirma a
feito de que a Conselleria obrimento seis anos despois da aprogue a acalarse por parte da Xunaposta decidida do Governo galegou a facer a previsión do cadro
bación da Lei de Ordenamento
ta de \Galiza. O curso pasado
ga polo ensino privado" +

A patronal recorre de xeito
constante ás empresas de traballo temporal, ETT, e a cada
paso hai menos traballadoras
fixas e menos fixas discontínuas. Os empresários din que
non están dispostos a renunciar a unha modalidade de contratación que é legal, pero nós
dicimos que se hai pastos que
non poden funcionar todo o
ano, que recorran ás fixas discontínuas, que son profisionais
que só acuden ao seu pasto
cando hai carga de traballo.

Son as únicas reivindicacións que tan?
Non. A patronal quer conxelar
a antigüidade e só aterece a
suba do IPC, pero como conxela a antigüidade esa actualización nen sequer é tal, por
esa razón tamén queremos un
pacto verbo da suba salarial.

Fixeron algun tipo de protesta?
O Sábado 13 de Setembro realizamos unha manifestación
por Vigo á que acudiron 4.000
persoas e o Luns 15 un grupo
de delegados concentrámonos
diante do edifício onde de celebraba a Conferéncia Internacional do Mexilón. Estaba prevista a presenza durante todo
o dia do conselleiro de Pesca
Xan Caamaño, pero lle deron
o chivatazo o fuxiu con Fraga
cando a inauguración. Despois talamos ca presidente da
Asociación de Fabricantes de
Conserva, Anfaco, pero non
chegamos a _ningures. Empéñase en seguir a recorrer ás
EET e ameazou con despedir
a 4.000 persoas no sector.

Haberá máis mobilizacións?
Se a finais de mes non hai
resposta contemplamos a convocatória de taiga e mentres
tanto taremos mobilizacións
surpresa cos delegados.•

r
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OBNG eXevale avisaran do'risco de incéndio ao queimar olixo depositado

Arede de cabo na Coruña ·
terá -demarcación única

Un lume no vertedoiro de Bóveda a piques
de afectar a várias Vivendas
O pasado 11 de Setembro un
incéndio orixinado no vertedoiro municipal de Bóveda
obrigou ao desaloxo de seis
vivendas que se atopaban
ameazadas pola acción do lume. Durante a primavera o alcalde (PP) negárase a atender un rogo apresentado por
un concelleiro do BNG, que
solicitaba que non se realizasen queimas no vertedoiro
ante o risco de incéndio. A
organización ecoloxista Xeva le tamén denunciara as
condicións desta esterqueira
municipal, que é incontrolada. ·
r

O lume non chegou ás casas
pero si afectou a duas hartas e
obrigou a desaloxar seis vivendas. A Consellaria de Agricultura despregou un importante
operativo para apagar o incéndio. Sete avións (catro aeroplanos lixeiros e tres anfib ios ),
dous helicópteros e os reténs
dos bombeiros e toda a comarca participaron nos labores de
extinción do lume.

O concello da Coruña decidiu
empregar a sua faculdade legal
para facer da cidade unha demarcación única para tender a
rede de cabo para as teleco.municacións, segundo acordou a .
Corporación nun pleno celebrado o pasado Luns 15 de Setembro. Só o grupo·socialista
apoiou unha decisión que hai
tempo que fora anunciada polo
-alcalde da cidade, Francisco
Vázquez. O investimento
previsto é de 5.700 millóns de
pesetas-e o concello, meiante a
sua explotación comercial .da
retde, agarda recuperar os cartas nun periodo de oito anos.+

llaria de Agricultura arderon
250 hectáreas de monte raso e
de arborado, este Último composto fundamentalmente por
carballos e piñeiros. Contado,
as cifras oferecidas pola Administración a miudo maquilan a
realidade para apresentar mellares resultados na loita contra
o lume e é habitual que non incluan os dados de lumes próximos e que os considere conatos. Outras fontes estimaron
que as hectáreas queimadas
foron 300, pero poderia ter ardido unha superfície superior.

AXunta proibe
a urbanización de Samil

As áreas afectadas, localizadas
nas parróquias de Teilán , Martin
e Bóveda, foron a Serra das Penas, As Chirlas, a Serra de Teilán, o Lauro e a Serra de Ver.
Esta última zona é lindante co
viveiro dos Trollas, unha importante superfície arbórea que tamén chegou a estar ameazada
polo lume.

Adverténcias de
nacionalistas e ecoloxistas

Seg undo moitas testemuñas o
lume iniciouse no vertedoiro
municipal. O concello (PP) inicialmente admitiu esta versión ,
pero conforme pasou o tempo
desmentiu este extremo e insinuou que o lume foi provocado.
O Governo municipal tamén neg o u que durante o verán se
queimase o vertedoiro, pero hai
probas documen tais que de monstran que o vertedoiro si ardeu continuadamente nos meses de Xullo e Agosto. Segundo
o concelleiro do BNG Xosé Lois
López de Prado o cámbio de
atitude do concello débese ao
desprestíxio político que provocaria que o PP recoñecese a
existéncia de vertedoiros en
condicións deficientes.

A princípios do mes de Abril, o
concelleiro do BNG Xosé Lois
López de Prado apresentara por
escrito un rogo no pleno do concello conminando ao Govern·o
municipal, presidido Xosé Maria
Vi la González (PP) , a que os
empregados locais se abstivesen de prender lume no vertedoiro durante o verán ante o perigo de incéndio que comportaba o próprio depósito de lixo, a
maleza que estaba próxima e os
lixiviados que procedían da esterqueira. O PP desouviu o rogo
do concelleiro nacionalista e
anunciou , através da prensa,
que continuarían as queimas no
vertedoiro. Esta prática de queimar o lixo está moi extendida e
pretende reducir o volume de
resíduos meiante o lume.

O lume inicióuse ás tres menos
cuarto da tarde e foi extinguido
ás nove e vinte da noite. Segundo estimacións da Cense-

A organización ecoloxista Xe-vale, que no pasado avisara ao
concello do risco que corria a

Ante o risco, a Consellaria de Agñcultura empregou un forte operativo para apagar o lume.
PARGA / El PROGRESO

situación do vertedoiro, anunciou através da prensa que vai
-seguir trámites xudiciais para
ésclarecer as causas do lume e
determinar a quen correspon~e
a responsabilidade de que se
producira. Xevale achaca responsabilidade política ao próprio concello, á Comisión Galega de Meio Ambiente e ao Servizo de Protección da Natureza, Seprona, da Garda Civil.
Para a organización ecoloxista
Xevale non pode ser que se
persigan sistematicamente as
práticas de queima de rastro- llos e, porén, estexan a permitir
as queimas de lixo en vertedoiros como o de Bóveda que,
mália ser legal, é incontrolado
porque non ten nengun sistema
de recollida dos lixiviados nen
reune os requisitos mínimos
que marca a lexislación para
este tipo de instalacións.

a posibilidade de emprender accións legais contra o concello por
mor deste lume e pela situación
na que se atopa o vertedoiro. t

O Governo municipal popular
de Vigo sofreu un varapau do
seu próprio partido cando a
Consellaria de Política Territorial emitiu un informe desfavorábel ao proxecto do
eoncello de urbanizar o litoral
da praia de Samil e proceder
á construción de vários blocos de vivendas. Segundo a
resolución emitida pola Xunta, a causa que motiva o
rexeitamento é que·a modificación da calificación
urbanística do chan feita polo
concello non está suficientemente xustificada polos argumentos do Governo local.+

O BNG de Bóveda tamén estuda

Sospeitan que oalcalde favoreceu ailegalidade do regadio para prepararlle oterreo ao salto

Oconcello de Bande oponse á minicentral do Cadós
tres parróquias. A última relataria a nengun outro uso . Xan
PP, PSOE e BNG, partidos que
ción do servício de catastro e
F-ontaiña, concelleiro do BNG ,
compoñen a corporación de
fincas rústicas convertiu tamén
xulga que a minicentral non vai
Bande, están á espera do infor_pola sua conta en terras de setraer benefícios aos viciños. "Na
m e de impacto ambiental da
cano a maioria das que antes
bisbarra -afirma- xa hai un enConselleria de Médio Ambiente
eran co.nsideradas de regadio, o
cero grande, o das Conchas, no
sobre a minicentral que a Hidroque foi criticado polos veciños. ·
eléctrica San Miguel pretende · Límia, e ós veciños da,zona non
lle tiramos proveito, nen tivemos
instalar no rio Cadós, afluente
A lei de augas data de 1985 e
contrapartidas".
do Límia, para tomar unha decioutorgabq_ un prazo de ·tres anos
sión definitiva sobre a mesma.'
aos veciños para legalizar as toUn portavoz dos regantes aponO pleno do concello definírase
mas de auga. Esta lei pasou detou a este periódico a sua sospor unanimidade o pasado 4 de
sapercibida para a maioria dos
peita de .que a situación de aleFebreiro contra o proxecto.
galidade da maioria das levadas ·proprietários de fincas do concello. Para alguns resulta sose tomas de auga das parróquias
Pes~adores e regantes de diverpeitoso que o alcalde -popular,
sas parróquias do concello confose indirectamente promocio ~
sideran que se verían perxudinada desde a alcaldia con vistas ·Amador de Celis,. non informase
da necesidade de l~galizar o recados pola minicentral. Fontes
a qüe se construise a minicengadio, toda vez· que ·compaxi na
---el es ta indican , polo contrário , . tral . De feíto só están rexistraa sua función d~ alcalde coa de
que a mesma só recolleria a audos co mo regantes os -de Noga normal do río e que non afeegueiroá,· pero non asi os doutras . axen_te de extensión agrária . +

TODOS OS ASISTENTES A ESTE CONCERTO
SERÁN OBSEQUIADOS .CUN DISCO
COMPACTO DE 3 CANCIÓNS DA OBRA
MESTRA MUSICAL ·"Buena Vista Social
Club", Unha delas inédita. Este disco
compacto non se atopa á venda.
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C~nsideran un enorme perigo ainstala.ción du depósito de propano

Os viciños de Escravitúde protestan
pola ·contaminación de.QuintaglaSs
corroída e ainda que non se sa·be moi ben o que hai- debaixo.
Os viciños do lugar de Vigo, na parroquia da Escrav~tude , :veñen
Os viciños sinalan a posibilidade
de ·que s~ trate de sosa ou cal:. ·
de apresentar sinat11.1ras de protesta no conc~llo, pola ·intención da
empresa de perfís tte alumínio, Quintaglass, de instalar a carón
quera outra $Ubstáné:ia perigosa
· das casas un depósito de gas propano para. a alimentación da napara o nieio. Ademais, os burave. Na actualidade a empresa está cometendo xa unha série de
tos, ao e~tar cavados nun pe- _
irregularidades, non só a nível laboral, senón tamén de. contamiquena couto, poden provocar
nación medioambiental. ·A cheminea · non é alta dabondo para limales maiores, tal e como sinala
berar os gases que produz, polo que ·atuma .directam.e_nte· ás caa viciñanza, x.a que cando chove
sas e os resíduos derivados da sua actividade industrial .s on se- . a auga e's correnta para o' rio
pultados nun couto cuxas augas verten, cando chove, ao rio Sar.· Sar, que HáSa xusto pala beira.

·R eferendo escoc.és
\'

MA.Nl,1Et CAo

-0-P.C.

1

"Non ten Cf_eminea e cando ven
.o vento Pªífi a casa non se atura
co cheira. Non seise non afectará ás uvas.; Agora quer construir
duas naves r:náis e pór un depósito de propano. Xa antes era un
perigo, pero agora moito máis",
asegura·Evaristo Iglesias. ·
Detrás da casa de Evaristo levántanse as naves da empresa
de alu1111ínio e tanto el como a vici-ñanz'a da zona están preocupados polas consecuéncias que
poden ter para os produtos agrícolas o fume da ·cheminea e os.
resíduos químicos que leva a .
auga. No escrito apresentado ao
concello sinalan que as vivencias
e as leiras que as rodean constituen un núcleo rural prote.xido,
que conforma un "hábitat" para o
que poden resultar perrgosas as
actividades' que se desenvolven
na fábrica. De feito , mesmo do
lado, o concello instalou, no'n hai
moito, un parque infantil con xogos para os rapaces que ainda
non está rematado.

"'-

·-

Pero o que máis preocupan son
No lugar d.e Vigo preocu-pan tamén as consecuéncias dunha
as condicións eje s~gLlridade da
empresa. Mália recoñecer que o
posíbel explosión do propano.
propano , de princípio, non- se
"Se unha :simple bombona para
pode éonsiderar un. gas ins'aluusos domésticos pode provocar
qre, "si ten consecuéncias noci- un acidente, moito máis un devas unha vez empregado para . pósito .aéreo con capacidade
usos industriais''. Sinalan que se
para 19,07' metros cúbicos ". O
producen importantes resíduos
depósito, de feito, xa está instaquímicos atrav és da auga que
lq'.do e a empresa quer poñelo
usa a empresa e ue "desembo~n servizo :de,contado.
ca en rios púb cos" ·e ltamén
;
cando hai ema ación de' fumes
Pésie todas estas demandas, os.
procedentes da/ cremación .e da · viciños. están convencidos de que
electróljse sen as condicións 1 o proprietário da empresa canta
axeitadas e exixíbeis.
co apoio de _algunha autoridad~ ,
porque o único tramo da vía que
Perigo medioambiental
conduz ao lugar de Vigo, e qu~
foi acondicionado e ensanchado,
Mália ter sido multada por' canta-. leva á entr¡ada principal da emminación medioambiental con
presa e m~smo _os letreiros indianterioridade, Quintaglass conticativos teñen como única ·inscripnua a botar os seus resíduo~ inción ~'Polígono Industrial F. Qu ind u stri ais na zona \ Nun cauto
tá S.A.". Por esta via pasan conscercano ao lugar habitado, os
taptemente camións de grande
responsábeis da empresa manto~~laxe que serven de transpordaron facer duas covas onde so- ' tes para a tndústrias, e que resulterrar estes restos. Mesmo a tetan uri "ris_po _permanente para a
rra coa que taparon os ocas B;Stá _comunidade viciñal. +
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A chegada de Tony Blair ao 10 de Downing Street está a·revolucionar as institucións do .Reino Unido e acabando cos vestíxios
dunha elite política que vive presa dos delírios de grandeza do extinto Império ·Británico. Todos os impérios sofren coas caídas e
sempre son as elites dlrixentes -incrustadas nas institucións buroctáticas as últimas en darse por ·enteradas de que todos os priviléxios t~fien data de caducidade. '.A política decidida para acadar a
·paz erÍ. Irlanda do-Norte, a aposta contra a decrépita e medieval
Coroa británica aproveitando habilmente o mito de Lady Di, un
maior realismo na integrac;:ión europea e a reforma do Estado
procedendo á Devolutión a ~cótia son algunhas das reformas que
merecen por elas mesnias un tratamento en profundidade.
O voto afirmativo no referend9 escocé do dia 11 de Setcmbro
de 1997 sobre a criación dun Parlamento autonómico e obre a
posibilidade de modificar nun 3% o Imposto sobr a Renda é o
primeiro exercício de soberania limitada qu segundo o líder
do Partido Nacionali ta Escocés (SNP), Alex Salm nd, é un
primeiro pas_o para chegar ao control de todos os asunt e coceses, de maneira que no ano 2007 xa non se celebren o tre centos 'anos da Unión.
A coneiéncia nacional escocesa medra na mesma proporción en
que percle poder 'o lmpério Británico. P¡t aparición de petróleo nas
costas do Mar do Norte acentuou o nacionalismo económico
~onvenf:idos de que para a integr$.ción no mercado Ínunpial era
irrelev$te ou contraproducente a perténcia a un· Estado que, se
neutra época facilitaba postas de traballo ben pagos e protección
nos negócios c_oas ricas colónias, hoxe só é un armatóste que vai
xestion~do pesadamente ás, retiradas. Agora, que se cumpren SO
anos da mdependéncia da India e Pakistán podemos aprezar o
e'norme· poder detentado por ese lmpério. Hai que recoñecer un
certo estilo británico asinando as retiradas que a parte o episódio
terceiromundista das Malvinas tenta salvar o salvábel nun exercício de posibilismo e certa elegáncia. Nada que ver coas operacións xenocidas e feroces dos franceses na África ou co esperpento sanguiñento franquista de "Por el imperio hacia Dios" empeñados en manter unhas posesións iínposíbeis de soster.

Celebro uun ha Conferéncia Nacional .de Organización e~ Sanjiago oSá_
bado 13

ACIG convoca unha manifestación.nacional en
·defensa do sector público o dia 11 en Santiago
-0- P , BERGANTIÑOS

" .- ,

nando Acuña, Secretário Xeral da
CIG- esperamos non só revalidar
os bons resultados do 1994 ·senón consolidarrios como primeira
forza sindical en toda Galiza''.

rara calidade do ensino público".

Manter a estrutura sectorial coPara a CIG as duas lexislaturas
mo instrumento fundamental pagovernadas polo Partido Popular
ra o desenvolvimento da acción
supuxeron a "aplicación metódisindical e en equilíbrio coa actuaca das políticas neoliberais concretadas no marco europeu atración dos organos ynitários, é un- · lmportáncia das eleicións
ha das principais qonclusións do
vés do Tratado de Maastricht e
autonómicas
debate organizativo que o pasaque significan a destrución sisteDurante a celebración da Condo Sábado 13 reunia a mais de
mática dos nosos principais sec500 delegad6s da Confedera9ión
feréncia a CIG anunciou tamén
tores produtivos", Sinalan como
a convocatória dunha mobilizalntersindica( Ga/ega (CIG) en
éonsecuéncia disto "a crise da
ción nacion.al en defensa do
pesca, a imposición de cotas lác- .
Compostela. Durante a clausura
sector público unha semana anteas, desmantelamento da emdo aqtQ, convocado polo 11 Contes das eleicións autonómicas
presa pública, as privatizacións
greso celebrado o pasado mes
do 19 de Outubro. Este sindicadas empresas máis rendíbeis, ·o ·
de Xuño, este sindicato anunciou
to, que ven de solicitar o .apoio
desvio dos benefícios xerados
a convocatória dunha manifestación nacional en defensa do sec- - para "a:s candidaturas naciona-· · cara o. exterior .e a contínua falta
listas de· esquerda", sinala que
de apoio á empresas viábeis".
tor público para1o Sábado 11 de
desde a chegada de Fraga gO
butubro en Santiago. ·
governo en 1989 existen 70 .81 O "Non podemos esquencer -de-parados máis, un ha maior.evenUnha vez aprobada a ponéncia
núncia Antolin Fernández- que
tualidad e no traballo, unha
durante estes anos produciuse
de organización, que como única
maior ·desintegración social e
un aur¡iento da represión en xenovidade significativa incorpora a
tense agravado o despovoamencriación dun fundo de solidariéda
ral impedindo, en moitos casos
to de enormes zonas do territóde destiné_\dO ao apoio de posir
brutalmente, a manifestación e a
rio. "'A Sanidade Pública -explica : expresión pública de loitas e de
beis procesos mobilizadores, á
Antolin ffernández, Sacretário
reivindicacións do movimento
CIG vai iniciar un proceso eleitoConfedera! de Comunicaciónobreiro, lab¡ego ou cidadán". A
ral interno que terá que estar rematado.. no 'mes de Xaneife. ·A . desmantélase pala calada- efia.IT - GIG eFiti~a rtamén o ·lahzamento · ·
do fundacións de réxime privado
partir dese momento comezará a
por parte da Xunta de campa- · ·
con cartas públicos e en educapreparar as eleicións sindicais
ñas publicitárias que segundo
ción prímanse e subvenciónanse
que se celebra~án a partir do 15
denúncian "int!3ntan ocultar e tade Betembro do vindeiro ano.
institucións privadas en detripar as consecuéncias reais da
"Nestas eleicións -explica Fermento do investimento en mellosua acción de govemo".+

Un defensor do si ondeo a bandeira escocesa nun coléxio ,eleitoral. J. MITCHELL

'A c~nciéncia nacional escocesa

. m~dra na mesma proporción en que
·. perde poder o lmpério Británico"

o

\
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Escócia -é un país de 5 millóns de habitantes, nunha área de
77.080 km 2, cunha renda per cápita de 2,3 mill6ns de ptas.
ahuais, un nível de desemprego do 8% que conta con significativas avantaxés para a competéncia internacional. A rápida reconvers~·
'n dun sector industrial obsoleto, a aposta decidida
pola int rnacionalización económica ofertando boas condicións te olóxicas, económicas e laborais para .o capital internacional ' e o investimento en capital humano está a facer de
Escócia un lugar aprezado polos investidores internacionais á
hora de localizar as suas indústrias. A toma de conciéncia palas
elites lotais da necesidade de po~nciar e afo.rtalar determinado.s sec~ores está ,detrás do medre':da ~QIJ.ci~p~ia, " naciQDahsta.
que pr~t~camente eliminou de Escócia ao unionis~o. As ·ensin anzas británicas n on deberían cair en saco roto para os·
unionistas españois de direita e esquerda cegos de xenreira e
desprezo contra os outros povos e culturas de España.•
1
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' CCOO e CIG descalifican
o "plano de empr!So''
CCOO ven de sinalar,
através dun comunicado,
que o de'nominado plano
plurianual de emprego,
presentado polo governo
central á UE como: é
.,.
preceptivo, non é. máis que
unha "memória descriptiva
de dados estadísticos'', ao
que se engaden "unhas
~antas declaracións de
intencións" .~Esta central
constata ademais que "o
emprego non é o primeiro
obxetivo do governo ·
.español". CCOO critica
, ademais ao governo por
negarse a concretar as
políticas que pretende levar
· adiante nesta matéria. A
respeito de Gali_za, o
mencionado sindicato Xl,Jlga
que, "especialmente" aquí "é
. precisp potenciar o emprego
desde os :poderes públicos".

\'

Os produtores da Galiza ausentes na Conferencia Mundial do Mexilón

Anecesidade de renovar a flota galega
ponse de manifesto na feira Internacional da Pesca
das capturas ven dado pola irrespetuosa atitude de Marrocos".

9* A. ESTÉVEZ

A conferéncia de ministros de Pesca da Toxa, o congreso do
Mexilón e sobre todo a Feira Mundial da Pesca en Vigo converten a Galiza do 17 ao 21 de Setembro nun foro de intercámbio e debate para os paises con actividades pesqueiras.
A preséncia de ministros, delegacións internacionais, a FAO,
a UE e profesionais do sector nestes eventos contrasta coa
auséncia dos produtores de mexilón da Galiza que protestan
polas facilidades para importar bivalbo foráneo, coa declinación de Arxentina de acudir á Worldfishing cando o buque
Arpón segue retido e co descontento dos pescadores no
banco canario-sahariano pola má campaña e o paro biolóxico.
A conferéncia de ministros de
Pesca da illa da Toxa , que se
inaugurou á par que a Feira da
Pesca en Vigo, tifia como pontos
centrais do debate: o futuro dos
recursos, os convénios internacionais e os avances en investigación e tecnoloxia na pesca.
Un dos paises pesqueiros máis
importantes, Arxentina, non está
presente na conferéncia. O secretário xeral para a Pesca restoulle importáncia a esta auséncia pero o conflito do apreixamento do Arpón está sen solu cionar: o barco en Arxentina e
os mariñeiros reclamando na
Galiza cobertura social e económica. A auséncia da representación arxentina é se cabe máis
grave cando é un dos poucos
paises cos que hai acordos ·de
pesca e cando máis de 80 barcos españois, maiormente galegas, traballan con bandeira do
país americano.
Manuel Boullosa, representante
de formación na pesc·a da CIG,
ere que hai certa incapacidade
desta conferéncia ao non ser capaz de traer a un pais cun caladoiro tan importante. En tanto ao
apreixamento do barco, analísao
como " a atitude de marcar as millas e unha dinámica própria por
parte de terceiros paises na que
está en xogo .a capacidade de liderazgo da UE e do Estado nas
organizacións multioceánicas.
Canadá axiña liderou a NAFO".
O incidente do Arpón, segundo

Fundos comunitári~s

viven do mar esde a UE. "lsto ten
que ser tratado con urxéncia no
contexto da revisión dos fundos
estruturais". Para Manuel Boullosa a revisión dos fundos non pode significar supresión dos mes.,_
mo~ porque "a excepción dos
barcos do Gran Sol e dos boniteiros, a nasa flota ten que renovarse, ~~bre todo a de baixura".

Na conferéncia de ministros da
Toxa tamén se debatiu sGbre as
alternativas de futuro, ·algo no
que Galiza teria moito que dicir
como pescadora e transformadora. Na Feira de Pesca expóMexiloeiros contra
ñ ense os últimos avanzos en
tecnoloxia que son parte fundaa importación masiva
mental na percura destas alterA Organización de Produtoms
nativas. Noruega, Suécia ou EsBoullosa, "non vai ser nen moito
de Galiza e o Consello Regulatados Unidos teñen abertas vias
menos o último neutras augas".
dor non asistiron á Conferencia
de investigación para aproveitar
Para o vicepresidente da subcoMundial do Mexilón que comeá reestructuración do sector.
misión de pesca da UE, Allan
zou o Luns 15 en Vigo. O confli-'
Boullosa quéixase da f~lla de
Macartney, entre os intereses da
to con Anfaco, asociación de
planificación no país "porque a
UE está continuar asinando conempresários da conserva, está
tecnoloxia non só non seria prevénios con terceiros países. Por
presente palas declaracións
outra parte, Macartney, do Partí- · xudicial aos recursos humanos
destes nas que se inclinaban
senón que poderia normalizar
do Nacionalista Escoc~s, sinala
cara o bivalbo importado. As faas relacións laborais facendo
que o máis conveniente serian
cilidades arancelárias e os baique as mareas que agora duran
acordes a longo prazo. "Un proxos pre:Zos do mexilón foráneo
6 ou 7 meses se reduciran a cagrama multianual é moitísimo
afectan a un sector que na Galitro. Galiza ten que estar á cabemellar e isto é o que eu defendo
z a emprega directamente· a
za deses avances". Para o vicenos comites de Pesca e Desen13.000 persoas. Os desenconpresidente da subcomisión de
volvimento do Parlamento Eurotros coa organización que lidera
pesca Allan Macartney "débese
peo". As mas negociacións son,
Bernardo Alfagem·e veñen motidar investigación á par de emsegundo os mariñeiros do banco
vados pala intención d~sta de
prender empresas arriscadas. O
canario-sahariano, a causa de rereeqnvertir o sector: os empreGovernó galega poderia ser
ducir as capturas en Marrocos.
sários transformadores queren_
moito máis activo neste ponto e
Primeiro foi imposto un paro biomaior concentración d.e bateas
seguir o exemplo basca".
loxico de dous meses que des_mentres ·os mexilo_e iros, que
pois se ampliou dous máis en copr9ducen máis de 120.000 toneMacartney amósase tamén a fabertura. Non admiten falar da sobrepesca como excusa. Boullosa, - vor de apoiar economicamente . ladas ao ano, eren que a estrutura actual é a_adecüada. +
ás tripulacións e ás persoas que
da CIG, sinala que "o descenso

Dun espazo comercial a 'un foro de relacións políticas
.

Alfonso Paz Andrade, presidente do comité executivo da
Feira Mundial da Pesca, anunciou o seu desexo de que a
exibición se convertira "nun foro de debate". Pero o evento
ten ünha'. compoñente eminentemente profesional como
centro de compra e venda de
equipas e tecnoloxia. Desde a
CIG, Manuel Boullosa sinala
que haberia que converter o

evento nün "centro de relacións políticas". Tampouco
descarta iniciativas orientadas
a potenciar a· Feira dentro da
Galiz-a e a coordenar unhas
"xornadas sociais como ponto
de encentro de traballadores
·
de todo o mundo".
A aportación dos pescadores é
a grande ausente na Feira da
Pes9a mália que son os direc-

tamente afectados pala reforma
do sector. A falla de negociación colectiva é a principal
eiva. Desde a CIG apontanse
outros problemas que c9nsidera11 graves: a ·inseguridade dos
pescadores en barcos de bandeiras non españolas, sen cotizar á Seguridade Social do Estado ou discriminados na formación e no desemprego, ou o
acceso da muller aos barcos.+

A CIG criticou tamén o plano,
sinalando, por boca do seu
presidente Manuel Mera, que
o mesmo "non é máis que un
reagrupamento de accións xa
previstas polo governo, sen
que ~porte novidade
algunha".+

A fronteira económica
de Xibraltar cóbrase
outras trinta vide1s máis
O desequilíbrio económico
Norte-Sul é a causa
indirecta do naufráxio
doutra patera con · .
inmig ~antes

norteafricanos ilegais no
estrei~o de Xibraltar. A
cifra actual de seis mortos
verase sen dúbida
fortemente increméntada,
dado que os servizos de
rescate contabilizaron
outros trinta ·
desaparecidos.
Marrocos vive baixo unha
ditadura militar con níveis
d~ pobreza moi elevados.
A policia española e a
garda civil extreman a sua
vixiáncia para que os
traba.lladores procedentes
deste país non se infiltren
. en Europa.+

As men6ras- da lingüaxe
'
econom1ca

.

O xornalista Alex Grijelmo
ven de publicar un libro no
que analiza os eufemismos
da pr~nsa. Un dos campos
que máis destaca é .o
económico: Grijelmo
menciona termos .inventados
como creciniento cero ou
· comportamento dos précios.
Esta última expresión
permitl.ria culpar aos próprios
. précios e non a quen os fixa. ·
A palabra reaxuste seria
outra das máis empregadas.
"Se sube o billete do
autobús, trátase dun
reaxuste de tarifas", indica
Grijelmo. "Pero o curioso
-engaoe- é que un concello
reaxusta o précio cando
súbe, non cando baixa. E
cando o précio da gasolina
baixa, 'chámase asi
baixada".+
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Aedici~n dun libro, p,rimeiro paso que aXunta dá para enfrent9r?e -~ est? doenz~ .
":

-Exceso de dioxi~~ nos
. produtos láctebs' franceses

.:. ~

Asodedade,non está prepárada
paÍ'a atende~ aos 21.000.enfermos de alzheimer
'
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Segundo o último censo, na
hai 21.000 enf~rmos de
alzheimer, unha doenza que
afecta, especialmente áo \noso
-país por mor do envellec~men
to da povo~ción. Contodo, até
agora a Xunta apenas fixo nada para mitigar o quebr'a nto
social que produce e.ste tipb
de demén.cia. Neste sentido, a
·publicación ,da Consellaria de
Sanidade do libro ···97 perguntas arredor do alzheimer", que
se vai apresentar ·coinci~d· do
co 21 de Setembro, Día 1 ternacional do Alzheimer, é primeiro paso para tratar ~e me. llorar a calidade de vida dos
enfermos e das suas famílias. Galiz~

e

oconsumo familiar

O libro foi ·elaborado en colabora-ción coas cinco q.sociacíóns de
familiares de enfermos de alzheimer que hai na Galiza e a univerO ~xeclivo é mellorar a calidade de vida dos doentes e das famílias: sidade. A falta de información e a
escaseza de meios son os princite na casa ao coidado do doente.
está dedicada ao coidado do en"Os manuais norte-americanos
termo ha deixár de traballar, pero
pais atrancos ces que se atopan
na Galiza rían pcdemos permitiras famílias ·en cuxo seo hai per- . recomendan que a partir dun deseas afectadas por este mal.
terminado ponto, a persoa que . nos iso, por iso t~mos que ~ecoNa Galiza só hai cinco neurólogos dedicados específicamente
ás deméncias, só o 10% dos en-·
· termos de alzheimer estan diagnosticados por un médico, as famílias non atopan auxílio dos sistemas de axuda domiciliária dos
.concellos -moitos municípios nen
sequer teñen estes servizos- e
. nos centros de saude carécese
de información exaustiva sobre a
enfermidade. Todas estas deficiéncias repercuten directamente sobre as famílias, algunhas
das cales nen •sequer chegan a
ter consciéncia do mal que afecta
ao doente, enténdeno como "normal" ainda que é unha patoloxia.

non medra mália
o optimismo do Govemo
A. IGLESIAS

rrer aos obxectores de consciénca, ao voluntariado social e á
axuda domiciliária", indica a presidel}ta de Agadea. •

. -· 'f

Diana,
un produto
da Monarquía ·

Diana de Gales foi un produto
mediático, pero tamén da Monarquía británica, por máis que,
ao final) se lle escapase das
mans. A boda de Lady Di e o
príncipe Carlos, en 1981, trasmitida en directo amáis de 700
millóns de persoas, foi a culmiPautas de comportamento
nación lóxica do proceso de ·
abertura comezado 20· anos
O alzheimer é unha doenza que
atrás pola família real Na cerié posíbel retrasar con medicamónia·xunguiron dous fenómeción, pero para iso é preciso co- ·
nos até de p.gora irreconciliállela a tempo e que funcione cobeis, o matrimónio réxio e a rerrectamente a atención primária_
lación amorosa, para achegarse
Ademais, dependendo das priao pavo. Houbo cidadáns que o
meiras pautas que se tomen,
creron, entre eles Diana. Todo
mellara a calidade de vida do
comezara ~ematada a II Guerra
enfermo e dos seus familiares.
Mundial: mudara, para sempre
a
sociedade británica; o Reino
"A cuestión é saber cales van
Unido
deixa.ra de ser unha
ser os pasos na enfermidade e
grande poténcia mundial e o
estar preparados para o . que
monarquía· perdera parte da sua
vaia sucedendo até as últimas
virtualidade. A distáncia entre
etapas da enfermidade, que é a
a Grande Bretaña oficial e a po- incapacidade total na cama", expular foi ·acentuándose . A coplica Mercedes Vida!·, presidenta
da Asopiación Galega para a
mezos de 1960 a raiña Isabel II
l,\xuda dos Enfermos de Alzheie os seus asesores decidiron reinmer, Agadéa. "As famílias deben
ventar a institución monárquisaber a que se teñen que enca, aproveitándose das novas
' frentar, como poden facer, que
tecnoloxias informativas. A ce· ratinas deben estabelecer en- carimónia de coroación do príncida fase da doenza, como poden
pe Carlos como Príndpe de Ga'. evitar as sensacións de catástroles, a primeira trasmitida pola
fe, e para iso as asociacións netelevisión, supuxo o grande fascesitamos apoio para difundir as
. to do brillante proceso da invenpautas de comportamento que
ción da tradición. Despois chegadeben adoptar as famílias e para
rian as entrevistas e as reporta- ,
que os centros de saude coñexes
na BBC ou nos principais
zan perfectamente a enferm,idaxornais. Tratábase de mostrará
de", afirma Mercedes VidaL
-monarquía normal pero accesíbel.
A transparéncia levou á xente a
Polo envellcimentQ .da povoación,
perceber
que a Monarquía non
o alzheimer avanzará na Galiza
serve para nada. Até Diana se
nos próximos anos. Os sistemas
deu conta. Ela foi un produto
sociais non están preparados pada Monarquía servido aos ·meios
ra axudar ás famílias, que se ven
obrig~das a que un membro das
de comun icación.•
mesmas estexa permanentemen-

Segundo_pubflcou .o gi:ári o - L~
Monde o Luns 15 de.
-.
Setembro, alguns produtos
lácteos fabricados na Franza
conteñen exceso de dioxina,
unha molecu la canceríxena.
Grande cantidade deleite,
m.anteiga e queixo, sobre todo
procedente das rexión do Noroeste francés, .contén dous
até tres picogramos desta molécula cando o Consello de
Europa recomenda cantidades
inferiores a un picogramo. Os
expertos do ministério de Agricultura, que evaluan os riscos
para a saúde, sinalan que o
exceso de dioxina é o resultado da contaminación e das actividades industriais, especialmente do tratamento de
metais, segundo Le Mondé.•
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Filtración
nun exame
de oposición
No primeiro exame das probas
de oposicións ao carpo de ensino sencundário, na especialidad~ de administración de empre. sas, correspondentes a 1997, celebradas o Luns 30 de Xuño en
Pontevedra, produciuse unha
filtración dun dos exames.
A proba estaba coordenada por
unha Comisión de Selección
de tres tribunais 'distintos e esta Comisión estaba presidida
polo ins_pector, de ensino da
Coruña) Xesus Alvarez Marcote. Unha das persoas que se
apresentada á primeira proba
das oposicións dun dos tribunais, realizou o exame coincidindo exactamente cos resultados que figuraban na ficha de
r~solución que tiña o tribunal
. é xaminador. A ·existéncia da
filtración foi localizada grazas a
que a devandita ficha de corrección tiña un erro na resolución dun problema, erro q~e
foi reproducido exactamente
por unha das opositoras.
_Nun princfpio o presidente do
Tribun al Número Un trato u
de pasar desaperci,bido c~ndo o

resto dos membros <leste órgano analisaron a posibilidade
de dirixir un escrito á Consellaria de Educación denunciando as irregularida~es.
Posteriormente a unanirnidade
nas restantes 14 persoas que
compuñan os tres ·tribunais
que xulgaban esas probas obrigou a unirse ao presidente do
Tribunal Número Un. Oeste
xeito a Comisión de Selección
conqueriu que chegase unha
protesta á Consellaria, quen
asegurou que realizaría unha
investigación exaustiva.
A pesar de que a persoa que se
beneficiou da filtración foi desenmascarada polos tres tribunais, a investigación posterior
que levou a cabo a Consellaria
non foi quen de detectar a
irregularidade, como unha nota da própria institución recoñeceu. A orixe da filtración
non está completamente probada.
A proba de que se produciu a
filtración .!_ademais da coincidéncia no erro na resolución
dun problema:_ é que a persoa
beneficiada pola mesma foi
suspendida polo tribunal mália
ter un resultado moi superior
ao resto dos opositores. Por esta razón, esta persoa non pudo
realizar as--seguintes probas na
oposición. O feito de que non
apresentase reclamación puxo
en evidéncia a existéncia das
irregularidades. ""
Este xornal soubo desta filtración palas denúncias interpostas por outros opositores, coñecedore s da irregl)laridade .
Posteriormente a Confederación Inter_sindical Galega ta-'
mén confirmou que na citada
oposición houbera unha filtración dun dos exames. • ,

O último inquérito de pr~s1-1postos familiares que ven
de publicar o Instituto
Nacional de Estatística sinala que os fogares galegos e
os españois en xeral restrinxen os gastos mália o bon
momento económico que
pregoa o Governo de Aznar.
Nos dous primeiros trimestres deste ano os dados
·
comparativos xa son signifi-/
cativos: a meia de cartos da
economia familiar para '
alimentos, bebidas e tabaco,
foi de 105.452 pesetas nos
primeiros Jres meses e de
103.149 nos segundos. O
resto dos gastos tamén baixaron: de 310.428 pesetas a
308.592. Se a comparación
se retire ao último trimestre
de 1996, 419.130 pesetas, incluídas as compras de
Nadal, compróbase que en
anos anteriores gastouse
máis: 422.541 en 1995 e
430.243 en 1994. +

O Grupo Voz mercou
o Diário de Leon e
prepara un deportivo
Nun acto no que faltaron os representantes institucionais, Manuel Fraga e os ministros galegas Xosé Manuel Romai Beccaria e Mariano Raxoi, o Grupo
Voz anunciou a adquisición do
Diário de León e a próxima
aparición dun xornal deportivo
que se enmarcan dentro da expansión do próprio grupo. O
anúncio fíxose no decurso do
acto de entrega sos prémios
Fernandez Latorre de comunicación o Venres 12 de Setembro. A entrega destas
distincións, que se celebrou no
Centro Cultural Caixavigo, recaiu no apartado de prensa esqrita en Xan Xosé Moraleja
Alvarez~ comentarista de La
Voz de Galicia durante 25 ·· ·
anos, no apartado de rádio resu ltou premiado Roberto Martin
polo seu programa Un mundo
sin barreras de Onda Cero, adicado aos invidentes, e no apartado de meios audiovisuais, o
prémio foi para Caiga quien
. Caiga, programa de Tele 5 polo
que recolleu o galardón o Gran
Wyoming_+
·

.. •

/ _,

I

•

'

t ...

-PENtf\JsüLA ·. ·.
18 DE SETEMBRO DE 1997

~

TS -'·

ANOSATERRA

Nº196 - ANO XX

Pujol necesita diñeiro pero tamén capital pe.lítico cara as próximas eleicións

Conced• o terceiro grao
_a catro eresos.éla ETA

Os asubios ·a Raimon.
provocan que CiU comece-ci ·alonxarse do·PP
Os orzamentos que se discutirán este Outono serán, prev is i_be l mente, nos últimos
que CiU lle dea b seu apoio
ao PP. Pujol necesita diñeiro
ante o endebedamento da Generalitat, polo que está a endurecer as suas condicións,
pero tamén precisa capital
político nacionalista ante as
próximas eleicións. Qs asubios a Raimon no festival das
Ventas levantaron de novo as
pantasmas anticatalanistas.

Se a natureza do acto no que se
produciron os asubias xa marcaba gravemente o feíto, ao ser capitalizado polo PP e polo Governo central, o dia da celebración
serviu tamén para que os cataláns se sentisen máis doidos. Foi
na véspera da Diada, o dia nacional de Catalunya. Unha Diada
na que, por outra banda, os partidos estatais tentaron centrar de
novo a discusión da lei do catalán que pretende promulgar a
Generalitat, puxando por rebaixar o apoio legal á língua nacional de Catalunya.

O ultradereitismo do PP
Desde CiU afírmase que os
apoupes a Raimon demostran
que "o centrismo do PP son unicamente verbas eleitorais" e que
o partido de Aznar "acubilla a
moitos ultradereitistas". Considé-

,

nacionalista, sobre todo se quer
sair con éxito da ·sua confrontación con Pasqual Maragall".

-<>-B. LAXE

Os berros de "Pujol enano, habla
castellano" que os militantes eufóricos do PP coreaban na noite
eleitoral foron pouco a pouco per. dendo intensidade en Catalunya
tapados polo tringueleo do diñeiro que recibía a Generalitat e, tam~n, polo cuchicheo de Aznar falarldo catalán en privado. Pero os
asubias a Raimon no festival organizado por RTVE na praza de
tauro das Ventas madrileña, para
honrar a Miguel Angel Blanco,
voltaron a amplificalos de novo
ferindo a sensibilidade dos demócratas e, sobremaneira, a dos nacionalistas cataláns.

i

O cantautor de Xátiva, Raimon.

rase que o PP "ao non criticar e
desautorizar public;amente eses
asubias, está asumindo como
parte do próprio partido a eses
militante fascistas". CiU está doida porque os dirixentes da dereita española, incluido Fraga lribarne, na vez de criticar con rotundidade o "lamentábel espectáculo",
se tentase unicamente minimizar,
afirmando que foi un feíto aislado
protagonizado por unha minoría.
O mesmo Pujol expresouse en
parecidos términos en declaracións a Catalunya Rádio.

Os -sucesos de Madrid e a violéncia soterrada do PP en Catalunya contrs:i. o idioma, pactado
xa o diñeiro que Pujol necesita
para a sanidade pública, poden
ser un bo momento, segundo diversos .analistas cataláns, para
que -PuJol lle anúncie a Aznar
:·qtJe estes serán os últimos or~a
mehtos que apoie .. O horizonte
- de cofaboración co PP xa fora si-tuado a fins de 1998 por Pujol
neutras ocasións. Agora, o que
semella estar en xogo son a data
das eleicións. CiU non quer. que
se celebren antes no Estado que
en Catalunya e, menos, ao mes- ·
mo t~mpo. Unha falta de apoio
por parte de Convergéncia i Unió
ao PP podería obligar a este a
adiantar os· comícios estatais .
, Este é o dilema no que se debate .Jordi pujol, que realizou unha
mensaxe institucional sorprendentemente éfura·'. cf\árhandoº aos
cataláns á""confronfación pára· defender os dereitos nacionais se é
necesário, aQ. tenipo que advertia a Aznar que se está a xogar o
porque a GeneraJltat est~_:c·ase
seu apoio se lle co~ncede a Eusen quebra, pero a ün ano: vista
kadi os·tondo$ do INEM s~n :que
das próximas· éle-1c~óns tamén
faga o mesmo con Catal_unya. + '
precisa un forte capital político
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O Ministério de Interior ven·de
conéede,r b terceiro grao aos
catre pre9os da ETA que condenaron!o atentado contra 9
concell~ro do PP en Érmúa,:
Miguel Angel Blanco. A
Direción;Xeral de lnstitucións
Penitenciárias tomou esta decisión ao yonstatar que estes
presos tiñan abandoado .os
postulados e as extratéxiás da
ETA. Pala sua banda; o presidente da Comisión de Direitos
Humanos do Parlamento bas. co, José Antonio Rubalcaba
(PNV) , r~ivindicou a concesión
desta medida a todos os
presos que teñan cumpridas as
tres cuartas da sua condena e
que son, segundo Xestoras Pro
Amnistía, máis de un cento.+

O Exército-controla
a imigración en Melilla
O Exército español está participando nas tarefas de vixiáncia .
da fronteira de Melilla con Marrocos para impedir a entrada
de imigrantes. O comandante
xeral de Melilla, Francisco Dfez '\
Moreno, explicou que "a situación é excepcional" e que "a cidade ten un número de
imigra.ntes ao límlte". O Exército o~úpase a;.simesmo do mantimento do aramiado ·da fronteiriza. Actualmente elaboranse
planos ~arq éxpulsar a máis de_
500 centroafricanos. As medidas coinciden -co 500 aniversário da colonización españolé!. •

9 7

FllU DO M0811
Dl.GAllCIA

Os nacionalistas cataláns sentíronse moi doidos tanto polo suceso en si como polo comportamento dos dirixentes do PP. A
grande maioria dos que se declaran nacionalistas critican o
apbio de CiU ao PP, segundo diversos inquéritos realizados pala
Generalitat. Pujol é consciente
deste feíto. Un ex alto cárrego da
Generalitat e de CiU comentábanos que "Pujol necesita diñeiro
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Xustiza e desamor do PP
a Galindo

• ANTIGÜIDADES
• TEXTIL/FOGAR
• CRISTALERÍA
•CARPINTERÍA

A transicion na xustiza· leva vários anos de retraso. O Partido Po~
pular pr~tende, co control deste elemento do trébede do Estado,
conseguir unha alavanca máis na sua teima por prolongarse como
sexa no poder. Sucédense nese sentido posicións paradóxicas, que
só adquiren sentido cos anos, e que ainosan que para o obx~ctivo
final de consolidarse no poder, válelle calquer cousa, mesmo tra~
,_ vestir temporalmente o seu discurso político máis duro. Asi non se
entende a utilización do GAL pola dereita no acoso e derribo do
PSOE, n en por suposto o feito e que· abandoasen á súa sorte a un
xeneral Galindo que, de seu, é o exemplo do asustador conceito de
pátria que manexan de sempre os conservadores. Galindo reingre~
sou no cárcere o mesmo dia de apertura do Ano Xudicial, ~o PP,
emprazado polo siniestro Argote, tivo que manexar novamente a
sua doble moral: "acatamos a xustiza, pero lamentamos moito ese
encadeamento". Por iso é de temer que trunfe esa teoria popular de
que os xuices se nomeen entre eles mesmos através das asociacións
corporativas. A democrácia quedaria ferida de morte. +
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Confírmase- aexisténcia dunha rede terrorista anticastrista

As sondaxes preven
a apretada vitória .do si
no referendüm de.Gales

Oautor dos atentados
en Cuba foi adestrado nos Estados Unidos r

s

O presunto autor dos atentados contra centros turísticos
cubanos este verán declarouse culpabel ante as cámaras
de televisión. Raúl Ernesto
Cruz León, salvadoreño, foi
apresentado polo Ministério
de Interior ante os cubanos
nun programa especial de televisión o pasado dia 15. Cruz
León admitiu ser o responsábe I da colocación de seis
bombas que causaron unha
morte e danos materiais e que
perseguían deteriorar a imaxe
de Cuba como destino turístico. A confesión do salvadoreño avala as teorias esgrimid as polo governo cubano,
que sostivo sempre que tralos atentados habia intereses
norteamericanos. Precisamente, un cidadán de Estados
Unidos enfróntase a unha petición de pena de morte por parte da fiscalia cubana. Está acusado de delictos de terrorismo.

nos USA, principalmente en ·
Miami, e dirixido polo millonário
anticastrista Jorge Mas Canosa. Esta organización ten grande influéncia na pol'ítica _exterior dos Estados Unidos e un
apoio norteamericano implícito.
O martes 16 de Setembro á
FNCA fixo público un comunicado no que n·egaba toda vinculación cos atentados e argymentaba que "alguén .dentro áe ·
Cuba -está desafiando a -Fidel

Os pronósticos prevén un
resultado apretado pero a pral
do si no referendum de
autonomía que se celebra o
Xoves 18 de Setembro no
País·de Gales. De todos
xeitos, os partidários de criar
unha Asemblea lexislativa
galesa superan min 8% aos
que están en contra.· Os
nacionalistas galeses máis os
laboristas británicos están a
facer campana a pral do si,
· pero os conservadores
_desenvolven unha campaña
polo triunfo do rion. +

.Os unionistas acuden
- ca~t~º-. _
.,
..
:.- ·".-: ·-, ~~ óegóciáción$ "~- :>:.
Ex-militar --- ·; : - - · ·· - ..
s. ·o_ b
.·re tJlste_f_.,. ·.~ '._
·. adestrado ·en Georgia - · ·

o

. Raúl Emes-to Cruz J..:eón é, un
O Par:tiqo U_n ionista do .
éx--mílirar salvap9reñÓ que m :
-µ lster, ~- prinejp~I- forza pr9
cibiu adestrame_nto militar no
británica .d4ª frlanda do · ·:
. estado norteamérican:o de· Ge . :
Norte; decidiü -acudir o · ~ · .,
-orgia-. Ta111én foi gar~a p_
ersoal .
Mércóres 17_áo·Palácio de·
: do cantante portorriqueño
Stor:morit, en-.Belfást, para
~ Ricky· Martín. 9 _
coronel Adal.- ;" parti~~paj' rias: neg~ciaéións . oerto. Rabeiro- affr.mo~ ..que -ha- _. sobt~ a _pacitiéación de . .
· :· bia<prc:>bas cte _peso _que vi'ncu:- · trlanda"do -Nórte: l,.o_go do -.
--laban á Cruz· León _con:o~gp.ni> ·: "' átentado oc~rrido o Martes : _
. zacións adicadas,
·narcotrá- . 16 nimha comisária de ..
Cruz León recoñeceu perten· iico e- a9 térrori·~mo _'anhcastris. policía ao Sul 'd~ Beifa~t, o
cer a unha rede terrorista e neta: Esta rede operaria desde O · ~- Partido Unionista .anunciara
gou ter apoios dentro da illa.
Salvador financiada polo .FN- - que non..ac~diria ás _, "Enviáronme con suficientes
métodos para garantir a miña GA-: O 'militar cubano ñon deu . · negociacións até que o Sinn
máis datos porque "non é con- . , Féin identificara aós ' seguridade e para non ter que
contactar con ninguén aqui en
venierite darllé máis detalles
responsábeis~ Ese.mesmo
Cuba. Viña eu so e marchaba
ao ihimigo do · que sabemos e
día o IRA negaba a sua
-_participación sen conse·guir
de como o_-sabern_os". Rabeir.o
eu so ". Durante a emisión , o
dixo q~e .agora ·cruz Léó_n se
eliminar as sospeitas
terrorista explicou como introenfronta a unha condea de enunionistas. ··
duciu o explosivo plástico en
tre dez •e vinte anos .de cadea'
·
Cuba dentro dun televisor e no
-0u á pen¡a de marte polos deDesde o ~omezo das
tacón do zapato e como conlictos de terrorismo -e sabota·negocació,ns, o pasado .
fecciono u os detonadores .
Lun_
s 15,-coa participación
xe. Precisamenté a pena-capiCruz León dixo que entrou na
illa o 9 de Xullo e colocou duas
_ tal foi pedida poi fiscalía cubapor primeira vez do Sinn
-na contra outro presunto terroFéin, os pro: británi.c os
bombas nos hoteis Nacional e
Capri de A Habana, que caurista i. o . estadounidense Walter
insisten en _exp.ulsar das
Van der Veer. O acusado foi
conversacións de Stormont
saron danos materiais. Saiu da
Raul Ernesto Cruz León recoñeceu ser o autor de vários dos atel')tados producidos en
Cuba contra obxectivos turísticos.
detido -en Agosto de 1996 por
ao líder.nacionalista
illa o 14 dese mesmo mes e
pertenGer a un ha banda ter(oirlandés Gerry Adams. • _
voltou o 31 de Agosto coa mirista con base en Miami denosión de atentar de novo, o7 que
mo día 4, as autoridades cubapara causar o pánico". Nemfixo o dia 4 de Setembro ao cominada, segundo as autoridanas detiveron ao salvadoreño.
bargantes e no mesmo progrades cubanas, Frente de Libelocar unha bomba no restauCruz León confesou en pantama, o coronel da contrainteliración Cubano . Van der Veer
rante La Bodeguita del Medio e
lla ter cobrado case setecentas
xencia cubana , Adalberto Ranon está relacionado coas exoutras tres nos hoteis Tritón,
mil pesetas por cada explosivo
beiro, acusou a Fundación NaChateau Miramar e Copacabacolocado. Sobre a rede terrocional Cubano Americana (FN-. plosións deste verán_, . eo que
quedan por esclarecer tres
na. Neste último, a explosión
rista que o apoiaba só dixo que
CA) de estar tralos atentados.
- Na mp.drugada do Martes 16
atentados dos que Cruz León
matou a ·Fabio di Celmo, un
"en San Salvador encargáronA FNCA é un lobby de presión
de Setembro os
non
se
fixo
responsábel.
+
empresário italiano. Ese mes me a colocación das bombas
formado por cubanos ex_ilados
representantes dsi Frente
Polisário e do Governo de
Marrocos asinaron un
princípio de acordo para fixar
o referendum para a
_
autodeterminación do Sahara
Ocidental o vindeiro ano,
dos palas privacións alimentí1995, que indica que un 88 por
parte dos máis de 43 millóns·
Dous millóns de cidadáns dos
1998. A reunión celebróuse én
cen dos estadounidenses tede toneladas de comida que
cias son os negros, os hispanos
Estados Unidos sofren graves
Washington coa mediación
e as nais solteiras.
ñen unha alimentación axeita- . se desperdician anualmente
caréncias alimentícias e un total
dos Estados Unidos.
nos EE.Ut.J. En concreto son
da, un 8 por cen non dispón de
de once millóns son víctimas da
duascentas vinteseis mil toneTodos estes datos proveñen
comida saudábel e un catro
fame. Estas cifras non incluen
A cuestión quErterán que •
por cento pasa fame. Pa·ra
dun estúdio elaborado polo
ladas as que se pretenden reás seiscentas mil persoas catacombatír o problema, o Deparcuperar, o que non chegaria . · · respostar os saharauis é se
Departamento de Agricultura
logadas como desamparadas e
queren a soberania ou' a
tamento de Agricultura vai elamáis que para alimentar a medos EE.UU. O informe foi realique non teñen vivencia. Os esintegración en Marrocos. De ·
dio millón de necesitados.+
zado a partir do censo de
borar un plano para recuperar
tratos povoacionais máis afecta'
"
calquer xeito, ámbas partes
aceitan a tutela das Nacións
M. VEIGA
Unidas tanto no proceso do
referendµm como na etapa de
transición, precisamente a que
se apres.enta con máis
incertidumes pala .
conformación
dun novo
Co gallo do XV congreso do PC chino, a axén~
ron os ingleses (a ventaxa era loxicamente para
dos princípios ociclentais o feito de que o
Estado.
eles). Todo aquelo acabou ·nas guerras do opio,
despido chegue tamén a China. A reforma
cia norteamericana Associated Press que, xunto

ªº

O referendum do Sahara
·flxado para 1998 .

Once millóns de estadounidenses pasan·fame

C5 pertinaz socialismo chino

¡
1
j

coa sua irmá UPI, nutre practicamente en ex- .,
elusiva a todo o orbe, reitera o xa dita sobre a ,
chegada do capitalismo a China. En todo caso,
non se trataria dunha chegada, senon dun re~
tomo. Quen primeiro lle mostrou aos chinos as
ventax9-S de_ comprar barato e venc:fer caro fo~

droga popular.izada no país polo império da sua
maxestade británica, e ben lago na invasión
xaponesa e na guerra de liberación.

china non empezou onte, senón en 1976, e
desde aquela clise que o país camina cara o
capitalismo. Pois ben, parece que o está a fa~
cer moi a modo, porque vinteun anos despois
o 85% das empresas chinas son ainda de pro~.
priedade pública.•

Con este acordo Marrocos

consigue restar 100.000
eleitores ao censo oficial
elaborado por España no ªílº
Hai outro matiz que facer lle a· esa enxurraga
1974, que era a base para a
mediática que ao parecer considera un trunfo
celebración do fallido
L_::....:__::__'2-'_:_'.__::·--:__:::_
._ ___:_
' _.=:.
-·-~ .::_
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7-~· ./bJ/UV< ·Anguita e
as autonómicas

En plena precampaña

Julio Anguita é das pessoas que
ainda lhes. queda urna pouca de
Xesus Pérez Varela
decéncia no estado espanhoJ.
Desejo que todos aqueles cipromete en
dadáos galegas que se sintam
Redondela, a sua vila
íntegramente de esquerdas e nao
natal, a criación dun
se sintam nacionalistas galegas.
que votem por
festival de "cinema de
ele nas proxiautor. Di que xa ten
mas elecgóes
/
autonómicas
todo preparado. "En
Todos
aqueles
ao parlamento
que cine?", pergúntalle galega. A min- galegQs que se
ha admirac;áo sintam un xornalista. "Pois
por Anguita
nos que hai", responde vem 'desde a .integramente
guerra do Golo conselleiro. "É que
esquerdas enao
f o, momento
hai dez anos que
no que faz de- nacionalistas
n ú n ci a
vapechou o último",
devem votar
lentemente do
retrúcanlle. Pérez
apoio que Es- alU.
pan ha p.testaVarela.muda de cores.
va comuni"Pois, eh, en fin, os
dade occidental, capitaneameus aseso.res
da coma sempre por U.S.A. para
esludarán o tema".
aniquilar a lrak. Desde aquí venho seguindo pontoalmente as
suas acc;óes , e esta última de
náo pactar com o PSOE reforza
aínda continuo a ter pravas disto).
rio, Ponte-areias ou Salvaterraa minha opiniáo por este homern., · repesentac;áo no parlamento gaHai ·xente moi
Mas o pior é a intensidade de tráde-Minho, se a Deputac;om , se a
lega, pois aseguro que o Blo.co
pela sua enteireza ·e coerencia.
sentida no Partido ,
fico. Em calculo aproximado
Xunta ou se Fomento (alguém
se entenderá melhor com eles
9.000 carros por dia (a A-52 tem
sabe que fomentam) , mas eu
na próxima legislatura, como o
Há duas diferencias entre eu e
Popu.lar .de G~liza.. .
sobre 16.000 e ocupa o triple de
vou-na descrever para ver se aldemostram as vota~óes no parAnguita:
urna,
penso
que
irisalva:.
Perciben falta de
·
espac;o, além de .estar em perfeito
guém se dá por aludido :
lamento espanhol , desde que o
vel, e outra náo tanto. A insalvaestado) . Para resumir , além de
Bloca tem dous diputados.+
s.e nsibilidade no xefe.
vel é que ele é um nacionalista
passar a auto-via por aqui arraPois bem, a estrada tem uns vinte
eu
sáo
um
nacionaespanhol,
e
Aznar non quixo bailar .sando-o todo, ficamos os habitanquilómetros de longo entre Salva}ESUS SÁNCHEZ LOIRA
lista galega, estas duas coisas toa muiñeira no monte
terra-de-Minho e Mondariz-Balne{FEÁS~CARINHO)
tes de Ponte-areias cum único
talmente contraditórias, pois náo
desvío que vai dar a um caminho
ário passando por Ponte-areias.
.J
.
podem
viver
dous
projectos
naFaro. Semellarialle
Hé aqui em Ponte-areias onde
de cabras e
cionais plenos e coerentes, denridícula, una
está o piorzinho, exactamente enagora saturado
- tro dum mesmo território, unicatre o chamado cruze de Mondariz
de tráfico do
gallegada, indigna do . mente .que éstes se articularem
e o nudo desta estrada com a Aque ninguém Toneladas de
num sistema con-federal de fóra
presidente. Mais,
52. Este tramo tem 3 km de longo
se fai responpara dentro, náo ao revés, que
e menos de 6 m de largo. Se só
sável. A conha asfalto foron
náo é o mesmo, ainda que o paesoutro dia ví ron o ,
. fosse este problema nom seria
é que a repareza. Antes digem insalvavel portransportadas
bailar a macarena
para tanto. O malo é que durante
rac;om mais urque náo conhec;o os estatutos de: Hai uns ·meses que rtinha pensagente (o asfal- por aí ficando as
do escrever esta carta, mas hoas obras da A-52 toneladas de te1.U. Assí- pois ou meu voto nas
perante o pazo da
je fiqu'ei ·bem fartinho polo que
rra e material para asfalto foron
tado
para
próximas elec96es galegas do .19
pegadas dos
Moncloa. Ven .se ve
transportadas por aí ficando na
me ·acaba de aco ntecer. Nom
mentres nom
· de Outubro será ·para o nacionase faga a cir ~ camións
maioria dos sítios as pegadas dos
sei quem serárn os responsálismo ·galega; hoje representado
que· é o que lle tira ao
veis da estrad a C-403 , se os
camions afundidas no asfalto deicumbalac,;:om
no projecto melhor ou menos
afundidas no
líder.
conceJhos de, Mondariz-Balneáxando-o inservível (por desgrac;a
de
Pontemau como decia Dani antigo miliareias) nom asfalto
tante de Carinho, no Bloca· (Blocusta mais de
que) o~ B.N.G. Agora bem, todos
.
Suso Sanmartin
50 milhons de
aqueles galegas, volvo a insistir,
ptas. e a Xunta
Antonio Gutiérrez, -~J que se- sintam íntegramente de
gastou 200 paesquerdas e náo nacionalistas
secretário xer,al de .
ra tentar dizer que ternos estragalegas devem votar a 1.U. candiCCOO, chegou a Vigo
das muito boas; que nom me vendatura apoiada pela direcgáo esham com isso dos problemas
panhola de Anguita, e náo pelo
peiteado .e cos dentes
Anxo Guerreiro, que é um impreor9amentares .
cepillados no avión.
sentavel, porque tanto na época
de diputado, como depois, quanDe momento os condutores que
do tinha oportunidade de falar, só
fagam o favor de respeitar os cise lhe ocorria báter contra o · Bei ~
clistas: nomJhes apitem que isras · e o nacionalismo·· galega,·· e · ··
so desestabiliza e separem-se
.f El-~ Q.~ k A
agora de última hora úne-se aos
polo menos 1,5 m para adiantar .
.·--f Ef{ })16' So ~/LLA f. ·
do P.S.b.E";' ql!e sáo "tal para
Falando dos 1,5 m. esses:
qual" a tespeito dos nacionalis..,,.
mas ibéricos, se náo vejamos a
1º Um ciclista nom tem que ciradtitude do p.S.O.E. a respeito
cular arrimado
cuneta como
de País Yasco nos últimos. aconpretendem todos aqueles contecementos, e náo .podemos esdutores que nos apitam . Para
quecer o que representa Almunia
adiantar-nos tenhem que invadir
a respeito disso. E agora sentede todas formas o carril contráse-lhe respostar ao Guerreiro tareo para separar-se o suficiente.
zer alussao aos que estiv,e ram
2º Para adiantar qualquer veícunas carceres de Espanha: Señor .
Anxo esse disco vai muito raiado
lo, seja carro , bíci-cleta ou cae aquí náo se atamos caes com
miom há que invadir o carril de
~
diJCo
o
&.,;no
eso
friorrfr,,
•
longaniza. E náo digamos a nivel
enfrente, como já digem antes.
Sin'fb
de decénciá política, porque náo
Por tanto, quero lembrar que a
há mais que olhar ao nosso arreraia contínua indica proibido
Vol'lerlle "
dor, olhar os seus repressentanadianta.r e que nom se pode
tes e lembrar o seu passado instiadiantar a nigum veículo vindo
tucional, como poder durante vá, outro á frente e menos camions,
rias legislaturas.
como já me .tem acontecido.+

de-

I·

a

1

•1•
1

1
1

••

1
1

1
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1••

I·
1

1

e
l

Sq bre a estrada-

Salvaterra . .
Mo!}dariz'Balneário

f..~Vot..-rPS PE!i!o ~}.}

.~_XVN lóS'

CANTINA
MEXICANA

5fViuA

a

\'f

eñ ,,,.,,.. tlei,t1r

.sen

RUA MARTIN CODAX
VIGO

Assí que, venvim-dos os diputa-·
dos del.U., se é'que conseguem

°""""" "° llJ/llr:. .

}OSÉ CASTRO

(LUGO)

u,

e

le
"~

,.,, .. .- ...

.. ·.>:,. <.· .:

~~ )

L •

.

•

,

,_

l

\

.[ .• -".< •
. ....

l S DE SETEMBRO DE 1997

j • • ~~.

ANOSATERRA

·':'r

'"·

.

19.

=-. .....

Nº 7?6 - ANO XX

1 obreiras do 72 e _
1 deixou por·toda o

?t •..,::.,_••

•

1 Foi ver a exposición
1 que festex~ as loitas
1

1 salón da Casa das·
1 Artes un recendo a
- 1 perfume masculino.
1 D~spois foi dar unha

Qué opina dos viilos ga1e'gOs?

1 charla ao Clube

1 Financei~o. Estaba só.
1
1 Non chegara ninguén.

1 Un anfitrión, para

Noemi

Xosé

X osé

Manuel

Carme

Parada

Pensionista

Hosteleiro

Economista

,Amad~ casa

O viño . galego gústanme
moito, ainda que personalmente procuro non
beber moito viño. E daro, como non son bebedora habitual de viño daquela non podo comparar a actualidade co pasado no que se refire á calidade. O que non sei é se
melloraron os procesos
de elaboración nen como
funcionan os consellos
reguladores das denominacións de orixe. •

Son os mellores do mundo. Mellorou a calidade,
agora hai plantacións
extraordinárias, por
exemplo no Ribeiro. Temos uva treixadura, uva
do godello, albariño.
Nos tintos hai cai.ño,
tintilla; excepcionais. O
mau é que son caros.
Prefírese a calidade en
lugar da cantidade. Antes plantábase xerez en
cantidade. Ademais agora hai máis control.•

Todo o mundo sabe que
os viños galegos son moi
bons. O que particularmente non sei é se hai
fraudes ou non os hai. De
todos xeitos, creo que o
noso viña mellorou ao
longo dos últimos anos.
O viño que é próprio e
natural, ese viño é bon.
Ademais, é público e notório que sempre houbo
vários tipos de viño galego, o condado, catalán,
albariño ... •

Eu non lle son un b.ebedor de viña, máis ben
son abstémio. Escoitei
dicer que mellorou moito
o viño, pero ao non ser
bebed0r 1 daquela non sei
en que medida será verdade esa melloria. Fálase
moito de que mellorou o
branca, o albariño ... e
todos os· caldos do país
en xeral. Pero como é un
tema que non me interesa non teño unha opinión formada.•

Os viños galegos son
moi bons, disqu_e. En todos estes anos fuellorou
moito a calidade do viño, ainda que eu non sei
por que. Teño entendído que ás veces hai fraude e venden un viño de
fara por _galego, iso non
é. bon e dana a imaxe do
viño do país. Probahelmente a: culpa do viño
de matute sexa da Xunta, porque non controla
todo o que deberia. •

O demócrata
lingüista
O pasado dia 8 tivem ocassom de
leer em El Ideal Gallego umha
carta dum tal Emilio Burriano na
qual o susodito pessoagem fai tudo um alarde de '1olerante" estupidez e desglosa os motivos polos que nom som correctos os terminos cos que a "opiniom publica"
se retire aos abertzales, decindo
entre outras causas que a palabra
"abertzale" significa patriota, e polo tanto eles nom o som, ja que
"patriota es el que construye ... ".
Pois ja que el comeza tam interesante desglosamento de vocabulário vamos a seguir onde el nom
chegou, em primeiro lugar, a palabra "terrorista" tem a sua origem
na denominagom que achava a
estrategia represiva do estado
burgués contra os movementos
de oposigom revolucionaria (a nin-

guem lhe soa a utilizac;om dese
termino polos movementos obreiros franceses para definir a brutal
repressom da republica burguesa
nascida em 1789?) o termo foi
posteriormente tergiversado pola
burguesía e utilizado com efeito
"boomerang" nas novas estruturas
de propaganda e des-informagom
dos ·estados capitalistas, e hoje
por hoje, vem sendo o termo predilecto dos "democratas" tres pesetas que nos invadem. Se ternos
em conta ademais que '1errorismo" é aquelo que realmente infunde na sociedade un sentemento
de pánico e inseguridade, fai-se
evidente que o calificativo ten-no
mais merecido a reforma laboral,
o paro, a patronal ...
Há que ter em conta também que
o que se entende aquí por "democratas" tampouco podem ser
definidos assim, já que se lhe soe
dar tal nome aos individuos que
por proprio interese ou ignoráncia
conceden validez ao actual siste-

ma, e em consequencia ás súas
um estado autoritario" o qual sem
relagons de producgom capita- . dubida nom se corresponde com
listas crueis e deshumanizadas, e . a ''tolerante" consigna de. "no al
ás desigualdades e injustizas que
dialogo" e esperar a solugom do
isso conleva
enfrontamento por vía policial e
(aquí só se
represiva, buscando o respaldo
escolhe ao dipopular a medidas fascistas meta do r - tite re Apalabra
diante um utilizamento político
dos proximos
dos medios, que inclúe a súa abtem
quatro anos ). 'lferron'sta"
1
sorgom tota 1 censurando to d a
asua origem na oposic;om ou voz discordante
Qualquer "de· (causa que_choca com o artigo nº
m ocrata" de- estrategia
20 da constj_tugom no qual se gabería remon- represiva do
rantiza a veracidade e objetiVidatar-se a defi.~ de dos medios).
nigom jurídica estado burgués
internacional
Gostaria muito de seguir desglo·contra os
de "estado desando, pero já abusei do esmocrático" na movementos de
pago. Em fim, que hai mais sitios
qual especifionde informarse que o ABC, e
que nom se pode ir presumindo
ca b~m claro oposi~m.
que "um estade "sujeto ·bienpensante" répetindo as consignas lanzadas no
do democratico é o que se
no-do das nove en Antena 3. •
dota de meX. B. F.
dios para solucionar os conflitos
pola vía pacifica sem utilizar os
(ACORlJNHA)
medios repressivos proprios de

rJo\/A . CoL..l:CCIÓrJ

o GATO
de Adela Leiro e
Xosé Ramón

Da porta

a

EDICIÓNS

A:IOSADBBA

1 matar o tempo,
•1• ensinoulle as
instalación s.
1 Ofereceuse a si
1
mesmo unha copa.
Non foi nengun
empresário a ouvilo.
Deberon pensar que o
que tiña que dicer xa
llo contara Cuevas.

Circulan os chistes
sobre Miguel Ángel.
Cóntanse nos recreos
dos insfüutos, nos · .
bares, entre a xente
do comun. As persoas
maiores rinse tapando
a boca cunha man.
Son crueis. Nengunha
marte ten grácia. Pero
denotan cepticisnio,
cansazo. Unha
resposta soterrada ao
abuso,á
manipulación
propagandística.

Os críticos do PSOE,
Patxi, a alcaldesa de .
Carballeda, etc. foron
xantar ao restaurante
San Miguel de
Ourense. E ali mesmo
entraron Caballero,
Veiga Pombo e os
oficiais. Como fixeron?
Pois non se
saudaron. Igual que
os católicos e os
protestantes, cada un
pola sua acera, en
Belfast. A récua de
xornalistas que
seguían ao _candidato
á presidéncia da
Xunta interrogouse
cos ollas. Caballero
responde coa
seguridade dun ·
alpinista na cara Norte
do Naranco de Bulnes:
"Es que venimos a
cosas distintas. Ellos
se reunen por asuntos
de la diputación".•
j'
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Editor de Publi,ca~oes dom Quixote ·

Para n6n
es_q uecer

N elson de Matos
'Portugal descoñece a existéncia-dunha cultura galega'
-0- PAULA CASTRO

1

I~

¡.

A e~itorial portuguesa PubliCQ.foes [)arn f:2uixote e a galega
Xerais converteranse,
//1 Edicións
en <liante, en embaixadoras do
libro galego en Portugal e do li;
· bro portugués na Galiza. Vítor
Freixanes e Nelson de Matos
foron os encarregados de anun;
ciar, o pasado 12 de Setembro,
este princípio de colaboración
propiciado pola pertenza de ambas indústrias culturais ao grupo editorial Anaya. Segundo de
Matos, con esta iniciativa tráta;
se "de vencer unha situación
na que duas cultura que nace;
ron da m sma co tempo voltá;
ron e de co ta ". Por iso, a par;
tir de agora e da man de Xerais,
unha coidada seleción de autQ;
res e obras de consulta portu;
guesas estarán nos trinques das
librarlas galegas ao tempo que
autores como Manuel Rivas,
Xosé Luís Méndez Ferrin e o
próprio Freixanes serán tradu;
cidos ao portugués e distribui;
dos nas librarias portuguesas.
Como xurde a idea de pór en
marcha esta iniciativa cultural?
Non é unha idea recente. Hai
que ter en canta que a língua
portuguesa naceu da vosa e co
tempo, por circun táncias históricas a1leas que non teñen que
ver cunha evolución natural, segu iron camiño di tintos até
mesmo virarse de costas. Consideramo que e ta é unha ituación que 6 e vencerá atravé da
cultura e p r i o vimos apresentar a n
· autore , que on os
mellar tran mi or culturai .
Per · t exixe unha reciprocidad p la n a parte, d m d qu
m témon

tamén a

aut re g lego .
Como anali a a situación na
que e atopa na actualidade a
distribución do libro portugués
na Galiza e do libro galego en
Portugal?
Tras dunha simple visita ás librarías galegas observamos que é
doada a presenza do libro portugués aquí. Esta situación clase
porque alguns libreiros, os máis
atrevidos, teñen arriscado importando alguns libros portugueses directamente dos editores.
Non falo de que sexa unha presenza abondosa e moito menos
comercial, porque é un risco para eles. De todos modos, considero que non teñen unha grande
representación do que se fai en
Portug~l, nen da nosa cultúra
nen da nosa literatura. Só pequenos exemplos de autores que
aconsellan os profesores nas universidades e polo tanto se van
atrevendo a encomendalos a
Portugal. O que fixemos con esta
iniciativa fo¡ corrixir esa situación polo que, apartir de agora,
igual qu~ existen libros de editoras galegas dispoñíbeis nas librar_ias haberá tamén unha editora

portuguesa que terá disponíbeis os seus ·libros.
Sen embargo, o interesé ·
que hai aquí palas causas portuguesas non se
encentra en Portugal
palas galegas. De feíto, é
máis doado distribuir a
un escritor norteamericano de terceira orde
que a un escritor galega
de primeira. Tentaremos ver como funcionan os libros máis a miña perspectiva é que a
situación é máis difícil
que na Galiza porque
hai menos información
sobre a vasa cultura en
Portugal.

~

T eñen deseñado unha política
específica de distribución
cunha seleción de libros ou de
entre os 3.000 títulos, deixan
unha monstra diversa da produción editoriál de [)om Quixote?
Unha equipa de especialistas de ·
Xerais é a encarregada de escolmar os títulos que máis interesan
ao público galega, porque ainda
que Dom Quixote ten algun coñecimento deste mercado de distribución, Xerais é unha importante'
editora que convive cos leitores e
cos libreiros todos os dias. Nesta
primeira fase considerouse necesá;
rio traer unha pequena mostra de
autores, entre os que están António Lobo Antunes, José Cardoso
fires ou Pepetela. Traeremos tamén aqueles libros que teñen que
ver coa etnoloxia e a etnografía
como é a coleción Portugal de perta, xunto co dicionário de-Ex-

p ALLARÉS

~uco tempo trar;i.scorreu ainda

En calquer caso, parten
da base de que existe
unha demanda real do
libro portugués na Galiza?
Nós coñecemos a libreiros galegos, sabemos
que existe unha demanda do Libro portugués,
sobre todo nas áreas
máis cultas da sociedade, as máis inforrr;_adas,
as que prefiren Ler a Lobo Antunes en portugués antes que traducido e que ademais, non
precisan de tradución
para entendelo. A eles
queremos chegar con
esta aposta. Pésie todo,
ternos que analisar os
resultados que se obteñan. De princípio quedan aquí 3.000 libros
portugueses que Xerais
di tribuirá nas librarías.
É unha cantidade significativa que nós arriscamo traend o libro por encárrego
próprio. e este libros teñen
unha boa acollida traeremos
mái . Esperamo que outros editores portugueses nos copien,
porque Dom Quixote non representa a todos os escritores ainda
que si a unha grande parte.

PtLAR

pre.ssües populares portuguesas. Ademais, hai que ter en conta que alguns galegos viaxan por Portugal
e polo tanto deixamos guias turísticas que ternos na coleción Roteiros de Portugal, pero se vemos que
existe unha maior demanda traeremos máis. Sen embargo, non ternos pensado traer un dicionário
de filosofía en portugués, porque
existen dicionários de filosofia no
mercado e non queremos facerlles
competéncia: aos editores galegas.
Do que se trata.é de acrecentar
número de libros da nosa nadonalidade que existen nas librarías e fornas analisando e tratando
de axustamos ao que se pede.

o

T endo en conta que [)om f:2uixote forma parte dun grupo
editorial no .que Anaya distri;
bue en castelán e Xerais en galego normativo, os libros a dis;
tribuir, van ser traducidos ou
chegarán ás librarías na sua
versión orixinal?
Nós só imos traer libros portugueses, pero Xerais terá que analisar
se cerros autores de máis prestíxio
val a pena traducilos ao galega,
polo demais, considero que non
ten sentido. En todo caso, alguns
<lestes autores xa es.tán sendo tra-

.desde asua inorte--e xa vai,
-- contodo,~ máis de un ano- como
para fal~r en público del, de Lois
Pereiro, sen a emozón e a dor
resultaren excesivas. Mais hai que
se antecipar a calquer forma de
. olvido. Para iso, para manter entre
nós o ser humano Lois e tamén
.para ir sentando as base; da análise
da sua obra, foi a homenaxe
celebrada na sua vila natal,
Monforte, o pasado 29 de Agosto.
A frente, unha entusiasta comisón
organizadora integrada p_.or Xúlia
R. Guntiñas, Maria Xesus Vila,
Maria Xosé Vega Buxan, Manuel
Mariz e Saleta Goi. Saleta non
figurava "nos papeis" como
membro da-camisón, mais o seu
labor e o de Manuel foron
fundamentais para que i:odo
marcharse sobre rodas. Ana
Romani, Manolo Rívas, Miguel
Anxo Femán,Vello e quen isto
escreve, lembramos a poesía e a
persoa de Lois e fixo-se a
~ apresentazón de Poemas para unha
lóia, o título que o próprio Manuel
Maria eséolleu para un livro que
· recolle os textos que entre 1975 e
~ ~ns publicóu un Lois_case
adolescente na revista Loia,
· fundada en Madrid por el mesmo,
o seu irmán Xosé Manuel, Manuel
Rivas e Antón Patiño. O livro
incluí ademais "Modesta
· proposición para renunciar a facer
xirar a roda hidráulica dunha
cíclica historia universal da
infamia", unha lúcidsi. incitazón á
radicalidade, a insubmisión e a
sabotaxe para fazer deter a roda da
ANDRÉS PANARO
opresón, agora con novos disfarces.
Dos primeiros poemás xuvenis ao
<lucidos ao castelán por distintas
derradeiro texto que Lois Pereiro
editoriais. Canto a Anaya, nós de
deu a coñecer en vida, nas páxin?S
imediato só irnos colocar os libros
da revista Luzes de Galiza, neste ·
na Galiza porque existe unha falivro que formosament~ edita .
miliaridade entre as nosas línguas
e as nosas culturas que o permite · Espiral Maior e que, en palavras de
Manuel Maria, quere "ir recollendo
facer. Non eremos que haxa mera súa obra espallada pois compre ir
cado en Madrid, mália existir tracavilando en facer unha edición
ducións d~ librós portugueses ao
completa da súa poesía, tan
castelán.
orixinal e suxerente".
Cales son as expectativas do li;
bro galego en Portugal?
compre. E tamén ir-mos
nunciando á "confortable atracSendo ·apx'ectivos, pensamos que
ción do fracaso" -da imaxe do frase queremos divulgar a literatura
caso, do doado cliché do
galega en Portugal, ternos que
malditismo- para enfrontarmo-nos
traducir. Comezaremos poi tres
seriamente a unha obra espida,
escritores, Manuel Rivas, Xosé
esencial, transgresora: a unha
Lupis Méndez Ferrin, que xa foi
"proxección externa/das formas
traducido en outras ocasións e
intéstinas" do horror e do "ennui",
Vítor Freixanes. Con tres libros
a unha viaxe aos infernos da doei:i,
no ~ercado pensamos que ~a é
za moral q11e medra sob "o acougo
unha aposta e unha notícia para
tecnolóxico europeu" e sulaga as
os meios de comunicación portu,
nosas paisaxes interiores, a uhha
gueses. Para os dar a coñecer,
aprendizaxe de vida nesa .Poesfo
prepararemos un acto de . apreúltima de amor e enfermidade na que
sentación no que esperamos conLois se. revelou máis poeta que
tar coa preséncia dos autores e
nunca: "Debo soñar despert_o
cunha exposición do libro galeen/todo o que hai de erótico na
ga, porqu~ Portugal descoñece a
terra./ Ser amable, levemente perexisténcia dunha cultura e dunha
verso:/e aproveitar a gratuidade/da
literatura galegas .. Ali falta infor·
Beleza". •
mación e os portugueses non se
teñen Ínstruido neste sentido.•
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•OCDGponen
escena O Bufón
del Reí de Risco
O 10 de Outubro en Ourense te;
rá lugar a estrea da nova monta;
·xe do Centro Dramático Galego
O Bufón del Rei, a única peza tea;
tral de Vicente Risco. Manuel
Guede é quen dirixe este drama
en catro actos (Risco chamabaos
pasos) ~'de caracter simbolista
que relaciona deformidade física
e depravación moral nun
ambiente con influéncias literárias de Víctor Hugo, Maeterlink,
Schiller e Osear Wilde". lago Seara é o responsábel da escenografia e xa participara na montaxe
de A Lagarada, levada a cabo polo CDG no Pazo de T rasalba. O
Bufón del Rei permanecerá en
Ourense dez dias no Teatro Principal para pasar despois por Na,
rón, Vigo, Lugo ou A Coruña.+

•· En marcha o 4º
prémio AlV'aro
Cunqueiro
/

'

A organización da convocatória
correspóndeUe ao concello de
Vigo e o acto de entrega do pré;
mio ao de Mondoñedo. Esta organización compartida é froito
do acordo ao que os dous concellos chegaron en 1991, ano no
que o Dia das Letras foi adicado a
Cunqueiro. As obras a apresentar, antes do 30 de Outubro, poden ser novelas, relatos ou contos sempre que estén en galego.
Tanto o tema como a extensión
e libre ainda que exixen que a
obra non esté pendente da resolución doutros certames. Os ori;
xinais, dos que hai que adxunt.ar
sete cópias, enviaranse ao concello de Vigo e serán evaluados por
un xuri formado por cinco persoas que fará público o fallo o 15
de Decemb o. Nas anteriores
edicións resultaron gañadores
Xesus Rábade Paredes con Bran;
ca do Loboso, Alfonso Álvarez
Cáccamo con Xente de Mala Marte e Xavier Lama López con
Os moradores da nada.•

.

.. •O Berbés
'.

···········································~······························!······~····················:

•No Museo Quiñones de León de Vigo.
ceiébranse xantares oficiais nas s~las·qe pint~ra
1,

Mentrns en Santiago se celebra
o Salón Internacional do Patrimó;
nio Cultural no Pazo de Congresos ate o 2-1 de Setembro co ob;
xectivo de buscar novas técni;
cas de conservación de
monumentos e edificios, no
Museu Municipal Quiñones de
León qe Vigo utilízanse as salas
para xantares oficiais. A última,
o dia 17 de Setembro con moti;
vo da inauguración da Feira da

Pesca (Worldfishing) e coa pre;
sencia de autoridades como o
presidente da Xunta Manuel
Fraga. No edificio do museu
existe unha sala baleira, que no
futuro adicarase á arqueoloxia,
que se improvisou en várías ocasións como comedor pero acle;
mais habilítanse para as comidas
oficiais salas de exposición de
cadros. En Vigo están boa parte
das meUores pintuf?S

contempÜráneas galegas
ademais de cerámica e escultura, motivo polo que na cidade
está prevista desde hai anos a
construcción dun centro de arte
para darlle acollida., As graxas e
os fumes das comidas son substáncias do máis prexudicial para
a conservación dos cadros. Pésie
a iso, incluso os servizos contratados para os xantares cociñan
nas instalacións do museu. +

.•.....................................................................................................
.

• As compañías
teatrais Bruto e
Elsinor en Lisboa
A pri.meira producción de Teatro Bruto, Cachorro.s sen domesticar,, que se apiresentml! hai un

.

ano en Betanzos, será vista en
Lisboa os dias 26 e 27 de
Setembro. O grupo teatral foi
convidado pola Fundación Cul,
rural Guilhermo Cossoul para ce,
lebrar o 11 2 aniversário. A
montaxe está dirixida por
Xavier Picallo e interpretada
polo próprio direcwr, Gloria
füco e Pablo Rodríguez. Na ac-

tualidade, a compañia xa está
preparando outro espectáculo
titulado Detritus Corazón.
Tamén visitan proximamente
Lisboa os integrantes do Clube
Teatral Elsinor coa peza Unha
noite en Elsinor, baseada en tex~
tos de Cunqueiro, Shakespeare
e Heiner Müller. •

éelebra o
primeiro certame
da canción
mariñeira

O Sábado 20 de Setembro, o
bairro do Berbés, en Vigo cele;
bra o seu primeiro certame da
canción mariñeira, artellado
pola asociación viciñal e cultu;
ral do casco vello. Na estatua
do Mariñeirodeste bairro xunta,
ranse os grupos do mesmo: Coro
Lembranzas Galegas, Coro de
San Francisco de Asis, Grupo
de Baile Premedeiras a e Canta,
deiras do Berbés ademais de Lua,
da, de Vigo, e Xávega, do
Morrazo. Na fin de festa, Mercedes Peón e Os Diplomáticos de
Monte Alto apresentan o seu te;
ma sobre o Berbés. A festa
comeza ás oito do serán.•

• O mar, a pesca
e Galiza

no II Encontro

Finisterrae

A IGlESIAS

No Visa Pour L:'lmage,

o festival fotográfico máis prestixioso na actualidade que se ce,
lebra .en Perpignan, o catalán é idioma oficial xunto ao inglés e o francés. A imaxe galega estivo presen,
te nunha das seccións adicada ao fotoxornalismo da man de Xurxo Lobato. Por outra parte, Judah Pas,
sow, de Network, e Andrew Lichtenstein, de Sygma, abraiaron aos asistentes do Visa Pour L'Image co;
as suas reportaxes gráficas sobre os territórios ocupados en Palestina e os cárceres estadounidenses. O
festival pechouse o 14 de Setembro e, como é habitual, toda a vila de Perpignan volcouse no evento.•

"O mar na Historia" é o título
do 11 Encontro Finisterrae que
se vai celebrar na vila de Can;
gas do 19 ao 22 de Novembro.
A Universidade de Vigo orga,
niza estas xornadas, que se
centrarán no mundo da pesca,
sen esquecer outros aspectos
das relacións entre o mar e
Galiza. A vida dos mariñeiros
galegas, os seus costumes ou a
pesca desde un punto de vi ta
macroeconómico, serán algun
dos temas das conferéncias e
mesas redondas que se van celebrar. A nível académico, o
curso terá unha validez de un
crédito nos ámbito Xurídico;
Social e de Ciencias
Experimentais. A matrícula
deberá formalizarse nas Secretarias dos Cursos Complemen;
tários da Universidade de Vig
dende o 3 de Setembro ao 8 de
Novembro.+

Presente e futuro dq folk galego no compilatório Naciones Celtas
.Fononiusic edita un doble CD con Mat Mollony, Alan Stivell, Milladoiro, Chouteira e Llan de Cubel, entre outros
Título: Naciones Celtas. Buscando el Norte.
Autor: Vários.
Editorial: Fonomusic.

Partindo do Festival de Lorient,
o disco Naciones Celtas. Buscando
el Norte recolle unha mostre. representativa da música folk de Irlanda, Escócia, Gales, Bretaña,
Illa de Mann, Asturias e Galiza.
Fonomusi~ e concretamente, o
promotor desta proposta, Tornas
Diez, fan fincapé na selección asturiana e galega, esta última con
trece cortes gravados, por ser unha música rexeitada e proibida
no Estado durante anos. Uxia.
Milladoiro, Luar na Lubre, Chou;
teira ou Emílio Cao son alguns
dos embaixadores do momento
actual da música do· país neste
disco que "sinala o futuro lembrándonos o pasado. Rende homenaxe, sobre todo aos que má-

lia o ostracismo ao que foron so;
metidos durante unha época para
esquecer, e o seu rescate tamén
denostado durante a transición,
seguíronse adicándo á recupera- ·
ción e ínnovación da música tradicional asturiana- e galega en
particular, e á riqueza do folclore
español e universal en xeral".

Naciones celtas mestura formacióFls ct,mha grande experiéncia
as suas costas e outras que, dán;
<lose a coñecer recentemente, xa
forman parte da actualidade do
folle. Dunha parte, recóllese Sin;
bad en Galicia, o tema pertencente ao disco do mesmo título
de Emílio Cao; tampouco podia
faltar Milladoiro, que aporta
Axeitame a Polainiña; outro dos
xa experimentados é o grupo Na
lua e interpretando A fiandeira
aparece Pilod :ia, que xunto a

Uxia, conforman o duo de solistas femininas néste disco. Berro~
gii.~tto,Chouteira, -Xeque Mate, Fia
,na Roca, Luar na Lubre e Trisque!
Os compoñentes do grupo Trisque!.

completan o segundo compacto
que oferece Naciones Celtas. O
folk asturiano e o son do bable
acompañan aos galegos neste

compacto con Llan de Cubel, Ramón Prada, Felpeyu, Balflndran
ou Lliberdon, que tamén se adican á criación de bandas de gai;
tas e a defensa do asturiano.
Non hai que esquecer o primeiro dos discos, que oferece unha
selección dos "totems ineludí;
beis" na escea céltica mundial:
Bill Wheelan e Capercaille, ambos supervendas e os últimos
participantes na banda sonora
da fita Rob Roy; Alan Stivell, do
que se seleccionou un tema cantado por Kate Bush co acompañamento á gaita do irlandés David Spillane; Mat Mollony e Se;
an Keane, de The Chieftains, o
grupo Clannad, do que saiu Enya, a violinista irlandesa Eileen
Ivers, os escoceses Shoglenifty e
The Tannahill Weavers, os galeses de Gwerinos etc. •
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conta de libros
·sonaxes son produ~to da história. E nunca hai saturación, o
narrador soe ser hábil e sabe
presentar .9 tema de maneira
atractiva. As veces porque procura 9rixinais pontos de vista,
como sucede no primeiro relato.
Ocasións hai nas que se recorre
ao narrador omnisciríte en ter-·
ceira persoa, outras acode á fórmula do diário e tamén é fre cuente o relato. nunha primeira,
persoa (ás veces encadrado en
pre-relatos innecesários, como
en "Nicanor Centelles" ou "O
namoramento da tía Pepa") da
que gasta o autor e tamén pode
peitencer ao xénero epistolar.

Entre
traidores e
.
v1nganzas
Título: As armas delicadas.
Autor: Estro Montaña.
Editorial: Edicións Xerais.

Pois e precioso o título que nos
serve Estro Montaña, un dos
prometedores narradores dos
noventa con mellores fundamentos. Ademais cumpre ben o
seu cometido: dá unha información poética e acertada do contido do libro. No que primeiro
e pcnsaria seria en hi tórias de
ciume , paixóns incontrolábeis
e vinganzas.
O que aqui atopará o leitor é a
guerra civil; mellor dito: os desa tre que provocou a guerra civil. Cómase tamén co aliciente
de que é a guerra vista cos ollos
de quen non a viviu, senón de
quen padeceu as suas consecuéncias. Tampouco son relatos
de quen e viu perseguido ou encadeado por combater o réxime
do frio xeneral procedente do
noroeste; o autor naceu no 1956
e non teño notícias de que sofrese nengún xuizo. Non embargantes, o feíto de nacer e ser
criado no boom económico do
"seiscentos", non o invalida nen
resta credibilidade á hora de falar do brutal e tortuo o vivir nos
anos inmediatos ao glorioso alzamento fa ci ta. Pertence a unha xeración á que e lle dicia:
"non fales alto, que as paredes
oen", dentro das mái novas, eguramente é á que máis lle proen na alma a atrocidades. Estamo ·, polo tanto, perante un
di cur o orixinai e fóra do que

Estro Montaña.

se agarda desta temática.
As tramas logran ser vividas,
nada rebuscadas, mesmo se serve de personaxes e acontecementos reais a partir dos cales
fabula máis ou menos encobertam en te, o que demostra a
asunción da história por parte
do autor. Porque, apesar da
ollada fria e aséptica, tómase ·
partido. Non se trata de nengunha reivindicación política,
só, e nada menos, dun estúdio
da natureza humana, de reivindicar ao home no seu amargor,
franqueza, vileza, heroísmo,
tenrura ou rancor.
Todos os dez relatos realizan esa
tarefa, se ben hai que indicar
que o derradeiro non está ambientado na guemi nen na posguerra. Desentoa un chisco por
i o, mai a temática é congruente co re to de relatos e está ben
desenvolvida. Nos outros nove
atopamo desde o fascista culpábel de brutais represións -visto
atravé dun antigo ccimpañeiro

de correrrias, volto un civil normal- a comportarnentos pouéo
éticos do maquis, o enxefio como reconciliador de duas xeracións, infiltrados que traizoan os
dous bandos, un inglés implicado e a sua
amargura,
fascistas incontrolados Estro
que cometen Montaña
tropelías desobedecendo· logra
a superiorida- construir un
d e que logo libro de
se quere-vingar e perdoa, lectura
ou a bonita amena e
história do plantexa"namoramenmento
to da tía Pepa" que tam- audaz.
pouco ten
moito que
ver coa guerra. T odos
-eles teñen en comun, agás o ultimo referido máis "A celebración", un xogo de traizóns e pretendidas vinganzas onde as per-

Desde a var iedade patente e .
efectiva, Estro Montaña logra
construir un libro de lectura
amena e plantexamento audaz.
Obsérvanse, non obstante, deficiénci.as próprias dun narrador nov9 (ainda que este non é
o seu primeiro traballo), capaz
e con pretensións, que exercitándose máis deixará mellares
froitos en canto mida mellor a
dimensión do discurso e o libere do lastre supérfluo que nalguns relatos asoma. _Ademais,
sen que isa supoña demérito
meirande , non podemos esquencer unha certa sensación
de exercício literário non de
todo superado por canto a variedade de narradores non é
tan ampla como eremos que
pretendeu nun princípio.
·
Neste desaborido remate de ano,
As~armas delicadas salienta como
a proposta máis atractiva e singular do actual panorama narrativo, así se desprende da audácia
nos pontos 'de _vista que proporGionan uns relatos, tampouco
todos, de ·singularidad e e engado
visíbeis desde o início.
XOSÉ M. EYRÉ

NARRATIVA

NARRATIVA

As armas delicadas, dez relatos sorprendentes, cheos de 'acción e invadidos por unha
forte tensión emotiva, é unha viaxe ata un dos momentos máis sórdidos da · historia
actual, os primeiros anos da postguerra. Con relatos de maquis e fuxidos como pretesto, o a~tor amosa aquí ata onde pode chegar o ser humano en condicións adversas.

NA MESMA COLECCIÓN

Habitante único
de Álvarez Tomeiro
1).parece un novo poemário de Manuel
Alvarez T omeiro desde que no ano
1994 gañara o prémio Esquío con RigorosamenteHumanó. Agora Espiral Maior
publica Habitante único, conxunto de
poemas escritos entre 1995 e 1996 no
que o pasado, a posguerra, a via:xe da vida están na base da construcción
dos versos. Tamén hai lugar
para os ausentes
que "xa non están por moito
que os invoque,
soLcité os seus _
rostros coa
memória máis firm~ diga os seus
nomes como explo8ión de amor,
diga toda a memória dunha vez e de
súpeto, abrangue o corazón tanto perímetro de acacia desolada". Álvarez Tomeiro, que foi xomalista
e crítico literário, nasceu no ano 1932.•

Os amigos
de Otero Pedrayo
Antón Vilar Ponte, petrúcio e mestre;
Bóveda, certeiro do porvir económico de
Galiza; Ánxel Casal, de cuxa imprensa
saíu xamais unha páxina ruín ou interesada; Víctor Casas, o pulo severo das tertúlias; Castelao, que
retratando un home ¡x:idia retratar
a todos etc.
Ramón Otero Pedrayo publicou en
1952 O libro dos
amigos, no que facia
unha semblanza dos
xa citados e de moitos máis, compañeiros na aventura cultural e ¡x:ilítica da posguerra e, sobre todo,
imuins. Galaxia publicao agora cunha
edición de Marcos Valcárcel. •

Tres relatos de
Marguerite Yourcenar
Baixo o tftulo de Conto Azul, Edicións
Laiovento publica tres relátos de
Marguerite Yourcenar
escritos na sua
mocidade: un do
mesmo .título máis
Maleficio e A pri-meira noite. A traducción é de Maria
Xosé Queizán, tamén autora do limiar no que reseña
a confrontación ética do primeiro conto, a comprensión' das
conviccións e crenzas
superticiosas no segundo
e o tratamento da doble moral da ideoloxia patriarcal no último. Yourcenar, que
faleceu en 1987, foi a primeira muller
aceptada pala Académia Francesa.•

Anuario de estudios
literários

XERAIS
AS ARMAS DELICADAS
Estro Montaña

~~
~~

O LUME

POLAROID

DE SANTO .ANTÓN
Luis Manuel García Mañá

Suso de Toro

O Anuario de Estudíos Literarios Galegas correspondente a 1996, que edita
conxuntamente a Fundación Caixa Galicia e Galaxia, inclue-entre outros artigas un traballo sobre O Mariscal, d~ Cabanillas e Vilar Ponte, por Xosé Mi! Fernández de Castro, unha leitura de Fascínio de Chus Pato por Arturo Casas,
unha panorámica do ensaio por
Ramiro Fonte e
da literatura infantil e xuvenil
por Xosé Antonio
Neira Cruz e Xosé
Victorio Nogueira
· Barcia.•
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Versátil artista
Título: El cor de'! temps.
Autor: Mª del Mar Bonet.
Editorial: Picap.

do en.
·1ro(J..i'
'"'-Ive
do
ro.un
.
A . or
J B'anco .l.~ro .
Eduaruo il

Pílai: 1-Z.us Gascón

.

ANOSA TERRA

Pero a ensamblaxe máis compacta clase na interpretación
con Lluis Llach no terna "Dona'm la ma", na que o cantorP' i a n is t a
complemen- ·
ta unha función de so- O duplo CD
porte-hori- é unha
zontal sobre
o que se er- ocasión para
gue, plet-óri- coñecer e
ca, a voz da mesmo ·
Maria, quén
pola sua ban- afondar no
da modula e seumundo
adapta a tesi- poético.tura das suas
cordas vocais musical,
ás esixéncias base sen
do amplo re- dúbida
pertório, que
dunhaobra
inclue un total de t~inta c.oerente
e catro can- temáticacións.
mente.

Cumprindo a fradición que xa
perpetuou o rito do "día de Sant
Jordi ao Palau Sant Jordi'', o pasado 23 de Abril do presente
ano, Mª del Mar Bonet apresentouse no recinto artístico-deportivo da montaña de Montjui:c
barcelonesa, celebrando asi, tal
como a ocasión o requería, os
seus primeiros trinta anos de vida artística. "El cor del temps"
foi o título do· espectácúlo ~.rte
llado pata a ocasión, e "O c9ra. . -.,'&Q_Il· do ti:mpo" -segundo tradu-;· -dóh ót-éoélox·a'- .veu sendo a eró", m'iq:¡_...;.eS.tét~.f:-0-cronolóxica do de- vi~protesi~~al da arti-sta mallov
qyina, a~ompañada _para a os:a- ,
sión ~<l-LU1b..a marea de músicos e
canto[¿-s·; q_ue:complernentan na . Coma sem• :o-':S-ua totalidad~ as diversas fada- - pre nestes canas -da v~sátil-caritora:
sos, non es' ·
tan todas as
_
·o dupl~· C:D4ex1sto ~-merltá:' : ~que son, pero si son tqd;s a que
- d9;espéi:táG.uJ9. e-porén gravado - están, debidamente re-elabora- ~ii-J.ig<?!osif- $.rec_to; com'eza. e _, d:?-s para a ocasión, e neste sen o
_.,_·éonClú¿-cófr·ilancións qúe ven.'
. '"-'t.el1áñ- á ai:tiSt...a- á sua Mallorca
~~tal, b~i:f~D,~~rma -de <-compo- ·:-'sició~ -de a~-tor :.'.'Aigo'-' e. "fuici
- -~ d-~ carriparia'ii 'ao princípi~--. ou
::ae ·canción tradicional - "] ota
_riiarinera'·', tema que pecha o
rexisto ..Polo meio, a Maria des- ¡ilega tó~Ó fui abano interpreta-_tivb, que ~.indue,- a xeito de_pa.§eo p·ar_.: -Btoadway, vários tem9.S
en cl-avé de jazz, ben que escorando-ao mundo do music-hall,
~ af a r~raHorquina _desafia e sobreponse. á sofisticada instrumentación, que por algun intre
ameaza-con reproducir o esquern:a de festival eurovisivo, tendencia .que si se materializa na
_ versi6n de '~L'águ da neg'r a" ;
- canción coa qu~ moitos afeizbados descubri.mos a unha María
del ·Mar Bonet que pensabamos
xa ·no ano setenta e un -cando
a primeira .edición-, dariá moito e moi ben que falar, como
desde entón se veu mostrando;
aquela canción acadou o consabido disco de ouro -daquela,
cantar en catalán, mália a ditadu ra franquista, non parecia
tanto pecado-, pero xa anteriormente -a Maria se decantaría
nas suas primeiras gravacións
polo legado tradicional 90 arquipélago balq,r, nom:eadamente Mallorca e Menorca, e,naturalmente· esta faciana está tnoi
presente neste duplo disco antolóxico: cantando coa sua gU.i:tarra como único acompañamento, ou ben "a capela'\ a ~
Maria volta mostrar o xa 'sabido: que a sua principal aport;'~ ~-ción ao mundo da "can<;ó", ao .
cal pertence, é a sua condición
d_e c~ntante folk, incluítido nesta facian:a unha colaboración
tan decisiva como a do Ensem~·-

~

· J-

•

. -,_~

.

-

ble 4e Musique Traditionnelle de
TU.nis, formación multi-instru- ·
mental de música étnica-de Túnez. Outras colaboracións .que
lle dán á obra uh aire cosmopolita son as do guitarrista andaluz Paco Cepero oli a cantora
grega Nena Venetsanóu. Máis
convencional resulta o duo con
Serrat en "No trabaras la mar". -

é de louvar o traballo dos once
músicos estábeis do , recital-gravación, nomeadamente de Manel Camp - pianista- e Javier
Mas -guitarrista-, responsábeis
da dirección musical. E entre as
auséncias de repertóri<l, unha
que non resisto comentar: ú-la
versión dun tema tan tenro coma "As Tears go by", -"Dol<;a
remar de cada tarda", na voz da
María-, dos Rolling Stones ! ,
gravado hai oito anos e ausente
na actual escolma? Para os que
descubrimos hai tempo a Mª del
Mar Bonet, o duplo CD ·é unha
ocasión de comprobar o atinados que estabamo verbo do scu
recoñecemento artí tico, p~ra o
que por vez primeira e acheguen a ela, unha boa ocasión de
coñecer e mesmo afondar no scu
mund poético-mu· ical, ba e
sen dúbida dunha o.bra coerent
t máticamente -nomcadamentc
pola sua decantación paisaxista-, brilantemente abordada en
canto interpr tación, onorida,
de in trumental, arran:xo_ d mais complemento que conv r,
ten a esa muller nunha arrtsta
enlleira. +
X.M.ESTÉVEZ
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...ou,os que

G.ozar de cidades milenarias coma Santiago, señoriais coma
A Coruña ou comerciais coma Vigo. Saborea-las súas excelencias

quetras.

gastronómicas para despois descansar entre muros cargados de lendas.
Co programa "A ESCAPADA GALEGA" cada un encontra a súa viaxe.

Solicita xa o teu talonario na

túa axencia de viaxes e goza

dunha marea de vantaxes, coma·un ajorro en factura do 10% nos
mellares restaurantes, hotei_s e paradores,

de~' 4,

e 5 estrelas,

desde) .100 pts, persoaldía con aloxamento e almorzo.
Esta fin de semana pérdete por Gaiicia.
Descubnrás ~ousas que te enfeitizarán.
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A Bieito F~~z
Fuco Gómez Gómez naceu na
aldea de Montaña de Agra, no
concello de Be~erreá, en 1895.
Membro dunh~ familia numero,
sa viuse abrigado a fuxir das pre,
carias condicións de vida .que
ofrecía Galicia aos motos daquel
momento. En 1913, con 18 anos
e sen ningun tipo de formación,
paire para Cub'a. Alí, dende o
primeiro mo,rnento compaxinou.
o traballo cunha ansia febril Pº'
la súa educación. Lía fervorosa, .
mente canto caía nas súas mans
e disfrutaba especialmente coa
lectura de todo tipo de prensa;
·de aí o que sería lago a súa vaca,
ción xornalística. Configurará
así, dun xeito autodidacta, unha
importante bagaxe intelectual
na qu~ está presente en todo
momento a cultura galega.

. Manifesto Fundacional do
Comité Arredista.

O arredisrno corneza a dar os seus
primeiros pasos no .seo da "Xun,
tanza Nazonalista Galega" funda, ,
da en 1920 e na que xa participa
activamente Fuco. El e outros ra,
paces, integrantes do grupo, co,
mezan a dar forma ao que será o
ideario arredista. No primeiro
.--.
número do boletín Nós, o ·
"Órgao da Xuntanza Galega
d'Habana" manifestan a súa ten,
ciencia independentista: "Somos
abertamente arredistas, pensarnos
que o arredismo é a única salva,
ción de Galiza, e pol,o tanto, a
XOSÉ A. ·BAO ABELLEIRA
nosa labor tenderá_ao espalla,
mento da ideia arredista, úneca
Para a Habana partiu Fuco Gómez dende Becerreá con escasa· equipaxe -pero cos azos e a decisión da
salvazón pr,o naso peito nazona,
súa xuventude. AlHundará nós anos vinte ó primejro movemento arredista da historia do nacionalismo
lista. Estamos dispostos a faguer
galego. Adiántándose en anos ao· que logo habia·n ser as reivindicacións doutras organizacións naciona,
toda canta propaganda sexa per,
.Jistas galegas, o arredistno propuxo por primeira vez "- independencia absoluta para Galicia. Con este fin
cisa, pra que axiña latexe uneca,
naceu no ano 192 r o Comité Revolucionario Arredista Galego, fundado e dirixido polo mesmo Fuco.
mente na y,alma dos celtas, osa,
gro berro ¿,"independenza".
A prirneira de_sas ocasións pro,
arredista. Dirixíronse con este
Arredista Galego. O Manifesto
obxecto a varios xomais de Ga,
duciuse a ráíz dos infaustos
Fundacional do Comité aparece
De todos xe.itos, non todos os
ese mesmo ano encabezado pola
acontecementos de Guiliarei en
liéia, solicitando qÚe difundisen
membros da "Xuntanza" ·campar~
exclamación "Independenza ·o u · Novembro de 1922. A marte de
a bandeira galega que usaba o
tan este.s ideais e así, van ir xur,
varfos labrego.s nun enfrontaMarte". Vai dirixido aos "g~legos
Comité. Como apoderado do
<lindo disensións dentro do grupo
de tuda o mundo", e nel afirman
mento coa Garda Civil pravo,
Centro intervirá Fuco en varias
entre os moderados eos que man,
cou un estourido de indignación
ocasións defendendo os seus
que o Comité ten como misión
tiñan unha postura máis combatí,
conseguir a absoluta Independen,
entre. Ós grupos nacionalistas da>. ideias arredistas. Mesmo, e den,
va. Isto, unido a certos problemas
cía da ''Nazón de Breogán", con,
illa. O dia 4 de Decembro orga,
tro da colaboración cos grupos
de organización, van provocar o
vertindo ao Pavo Galega en re,
nizouse un mitin de protesta no
arreóistas cataláns, recibiron a
esmorecemento paulatino da
belde, e. reavivando nel "a fe e as
Centro Galega no que partici,
Maciá cando este visitou a illa,
"Xuntanza" que será absorbida por
práitecas nazonalistas», Os seus
pou Fuco, conseguindo enarde,
nun acto que vigorizou a activi,
unha nova agrupación, a "Irman,
compoñentes e seguidores estu,
cer aos asistentes ao berro de
dade do grupo.
dade Nazonalista", creada a seme,
<liarán e traballarán para dar solu,
"Independencia". para Galicia.
Llanza da ING fundada en Galicia
ción aos problemas de Galicia e
O ideario arredista tiña como
por Risco, e que se decanta por un
deste xeito "contribuír ó progreso
Ad@mais, o CRAG editou unha
proxecto a independencia total
nacinali:Smo máis práctiGO· ca
de Galicia, fóra do Estado cen,
e benestar da futura República
proclama titulada "Aos labregos
efectivo. Nese intre as diferencias
Galega". Entre os seus principios
galegos" na que denuncia "o no,
tralista español, plasmada na
entre os ideais desta agrupación e
de actuación figura qJmo . vo aldraje que'o cafre Centralis,
creación dunha República Ga,
os de Fuco comezan a ser insalva,
imprescindivel o uso do idioma
lega democrática, quese baseará
mo acaba de cométer coa Nazón
bles. El mesmo defíneo así: "Em,
galega. As Asembleas que habi~
nos principios de reparto de ri,
Galeg~"· Animan a todos os gale,
pezaron a ingresar nela os pérfidos
de convocar o Comité eran de
gos a sentirse arredistas. e a cons,
quezas, eliminación dos monogalegas, _e cando os maos chega,
"carácter abertamente arredista" e
tituír Comités Revolucionarios
polios, organización propia a
ron a ser moitos máis en número
Arrec}istas' Segredos (ipra facel, a
través das provincias e das pra,
que os bos, apartouse dos fins para. _· a_elas poderían asistir todos os
justiza pol,a márí.". Rei;natan o
rroquias, un ensino laico e gra,
que fose fundada".
· simpatiiantes da éausa. O CRAG
des.eñou unha bandeira galega
comunicado exhortando aos gale,
tuito, no que seria obrigatoria a
moi 'se!Ilellante á bandeira revolu:
gos á loita armada: "¡Irnos, sega,
ensinanza do galego, e sobre to,
Fundación do Comité
cionaria cubana, que simbolizaba
dores, collede o Jouciño i,asegar . do na igualdade de dereitos para
Revolucionario Arredista
a súa ideoloxía independentista.
cabezas de caéiques!". A pelexa
todos os cidadáns. Todo isto vi,
non rematará "até que hajan ven,
ría enmarcado nunha manco,
Fuco' ánte esta situación decide
A parfir de aquí o movernento
ciclo na loita escontr'o criminae
munidade ibérica de nacionali,
crear unha agrupación que repr~,
arred ista vai asumir en diversas
Centralismo hespañoL ¡Viva Ga,
dades que englobaría a todos os
sente o seu ideario. Nace pois, no
liza lndependente!"
·
oc_gsións o protagonismo dentro
ano 1921, o primeiro grupo na,
pobos da Península, no que se,
do panorama nacionalista gale,
ría unha Confederación de Po,
cionalista galega claramente arre,
go en Cuba.
·
Mentres, as disensións na orga,
bos Ibéricos.
dista: o Comité Revolucionario
nización das outras forzas· gale,
guistas agudízanse, propiciando
Viaxe a Galicia
a desaparicién da "lrrnandade
~--Nazonalista". Oeste xeito, a par,
En 1932 viaxa Fuco a Galicia,
--~tir do ano 192 7, o único na,
lago de 19 anos en Cuba:, co ob,
cionalismo qué sobrevive na illa
xectivo prin'cipal de espallar en,
minerals $ 'ourives •
é o representado por Fuco e o , tre os seus paisanos a proposta
- Comíté Arredista; ·
arredista. Para isto desenvolverá
diversas a,ctividades e, sobr~to,
MINERAIS,. FÓSSEIS, CONCHAS, GEMAS
A actividade que levaron a cabo
do, tratará de poñerse en con,
COLECCIONISMO DA NATUREZA
os membros do CRAG en anos
tacto con persoeiros do naciona,
vindeiros continuou senda espe,
lismo galego.'
Ruo do Vilor, 29 • Telf. (981) 58 28 33 •Compostela
cialmente intensa, sobre todo
no referente a espallar o ideario
Fuco estableceuse na Coruña e

. ·

~omité ·Wrn~uista. ~alego

FucoGómez

Biografia .dun independentist(:l
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ante a falta .d e apoio do "na, ,
cionalismo ·in'tedor", imprimiu
un manifesto arredista titulado
"A independencia absoluta,
única salvación de Galicia". As
sÓas arengas revolucionarias
custár.onlle a persecución por
parte das autoridades da Repú,
blica, obrigándoo a fuxir a Por,
_ tugal onde se agravou a xa de
seu delicada saúde. Tivo que
voltar a Galicia e refuxiarse en
diferentes localidades. Ñun arti,
go enviado ao xornal naciona,
lista de Buenos Aires A Fouce,
láiase de que diversos acontecementos tivesen empecido o seu
obxectivo de "proclamar", o 17
de Nadal (aniversario da marte
do mariscal Pardo de Cela) en
tudal,as cibdades de Galiza un,
ha Repúbrica Galega indepen,
dente izando ao mesmo tempo a
bandeira arredista nos autamen,
tos respeitibles".
Fuco quedou moi decepcionado
polo resultado da súa andaina
galega, sobre todo co galeguis,
tas nos que tentou buscar apoio
para a súa causa e que desprecia,
ron, e mesmo se burlaron, da
súas arelas de independencia pa,
ra Galicia. No ano 1933 publica
un artigo en A Fouce titulado
"O no me non fai a éausa", no
que critica a todos aqueles que,
a través da política, só buscan
posicións privilexiadas sen preo,
cuparse do verdadeirarnente importante: o pobo e as inxustizas
que contra el se cometen.
De volta en Cuba, Fuco conti,
. nuará desenvolvendo unha in,
tensa actividade, espallando o
seu ideario arredista, tanto na
illa como fóra dela, por medio
do xornal semanal Patria Galega,
que fundou e durou ata 1960, e
tamen através das súas numero,
sas obras, entre as que sobrance,
an os libros adicados a definir o
arredismo e a analizar a situa,
ción política e social galega:
''Naciones Ibéricas" ou "La ago,
nía de Iberia", entre outros.
Fuco Gómez foi eminentemente
un xomali~ta e a esta actividade
adicou tod a a úa vida. Dend
primeira colaboracións en Galicia e Eco de Galicia, pa ando p ,
l o dou bo letín órgano la
Xumanza Nazonal i ta, Nós e
Terra Galega, fundado e te últi,
mo por el mesm e inesio Fra,
ga, ata cu lminar no u proxect
definitivo Patria Galega.
Ademais, Fuco manif: stou mpre unha gran preocupación pol
idioma, por converter o galcgo
en lingua de cultura e pola súa
normalización. Exemplo das súas
inquedanzas lingüísticas é a pu,
blicación en 192 7 do libro Grafia
Galega. Tamen probou fortuna
no campo de poesía, do que é. re,
presentatívo o seu libro Pastare,
las, e no da no'vela co libro A fala
dos animás, publicado en 1937.
Durante os últimos anos da súa
vida, Fuco mantivo aceso-o facho
do seu ideaÍ arredista de indepen,
ciencia para Galicia. Aínda debi,
litado pola súa endeble saúde,
continuou tratando de achegar
aos galegps de alén e aquén mar
·os seus escritos, nos que en todo
momento avogou pola fratemi,
dade entre os homes e os pobos,
pola xustiza social e a liberdade e
'nos que eri ningún momento
claudicou da súa ideoloxía ata a
súa marte no ano 1969. + -
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EN~ GALEGO;, 'PE PELÍCULA
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As navidades nÓn chegan en galega á xente
moza: nen música, nen revistas, nen informática, nen libros, nen cinema ... Perante este panorama, non é estraño que as xeracións máis novas sexan as que menos usan o galega desde que
·o noso idioma existe, mália a seren (pois foron
alfabetizadas en galega) as que menos prexuízos
~pres~ntan, arestora, cara ao uso do noso idioma. E que hai unha predisposición positiva xerteralizada cara ao emprego ·clo próprio, mais a
erradicación do \n oso nestes-..LISDs de prestsíxi6 reduce-o a un elemento de adesión sentimental.
Quizais das áreas antes enumeradas, en nengunha sexa tan doado dar pasos cualitativos no uso
da nosa língua como o é na cinematográfica.
Cómpre ter en conta que a dobraxe dun filme é
a mesma sexa para exibi-lo en salas cornerciais,
distribuí-lo en vídeo-clubes ou emiti-lo na TV.
Nestes intres, están-se a gastar os cartas de do. braxe para que unha película saia duas ou tres
veces na grella da Galega, cando xa pasou en
castellano por todo o circuíto comercial antes
descrito. Ou sexa que o problema é de dar-lle
rendibilidade ao diñeiro público, e toda complexidade está en que a Administración Autonómica, a TVG e as distribuidoras se senten a falar.
Desde A Mesa xa nos entrevistamos hai algun
tempo con Francisco Campos, director xeral da
TVG, e diriximo-nos en várias ocasións á Consellaria de Cultura e á Dirección Xeral de Política
Lingüística (DXPL), instando a que iniciaran accións normalizadoras no campo da cinematografía. Ainda en novembro do ano pasado, desde
Mocidade pola Normalización Ungüísrica, sección
xuvenil da Mesa., fixemos de novo esta reivindicación ao Director Xeral de Política Lingüística,
pero centrando-a no cinema infanto-xuveníl (do
mesmo xeito que están a facer a Generalitat e
mesmo o Govemo Basco). A contestacón do Director Xeral pode ser cualificada, cando menos,
de sorprendente: lavou-se as mans e lanzou a pelota de todas as responsabilidades neste eido á
Consellaria de Cultura, ao depender desta a xestión do cinema. A resposta do señor Regueiro
T enreiro semella unha consciente tomadura de
pelo: mentres a DXPL gasta os 3.000 millóns que
ten de orzamento en folcloradas múltiplas, actos
culturais ou de mera propaganda, desatende o
único motivo da sua existéncia: a promoción do
noso idioma. Asi, o artigo 20 da Lei de normalización lingüística segue sen ser cumprido, despois
de 13 ano . Nese artigo asinala-se como abrigada Xunta de Galiza o fomento da produción, a
dobraxe, a subtitulación e a exibición de pelfculas e outros meios audiovisuais en lfngua galega.
Polo momento, en Galiza só houbo un caso de
exibición para as salas comerciais de cinema dobrado ao noso idioma: O Pico das Viúvas. A iniciativa partiu de Fílmax, distribuidora catalana
dirixida por un emigrante galega, Xúlio Femández. Non tivo a continuidade que codas e todos
desexabamos debido á falta de apoio por parte
da Administración.

'

Aínda falta o primeiro filme infanto-xuvenil
que poidamos ver cornendo flacos de millo nas
butacas dun cinema. Sabemos que na Xunta se
barallou nalgu·n momento falar con Disney,
mais "a. caréncia dun plano normalizador e a desídia (cando non insídia} cara ao galego, fixeron
aparcar o proxecto.
Resulta imposíbel non facer comparacións co

CARLOS MANUEL
CALLÓN TORRES,

'Noné

estraño que
Disney sexa un
obxectivo
apetecido cando
se pretende levar
adiante unha
política.
normalizadora. É
que cada fita
desta factoria é,
para ben ou para
mal, un éxito
seguro, con
enorme
incidéncia
social"

,..¡

•

~

'

que pasa en Catalunya. Alá, ad~máis,- dtt teren
un incipiente mercado vídeográfico no idioma
próprio para a xente máis nova da casa (con Po- ·
peie, Astérix, grandes contos infantis, etc.),
Direcció General de Política Lingüística ence~
,. teu unha liña de colaboración con Disney. Asi,
a Administración autonómica catalana pagou a ·
dobraxe e distribución para o cinema dalgunhas
·
cópias do Chepudo de Notre-Dame.

a

Non é estraño que Disney sexa un obxectivo
apetecido cando se pretende levar adiante unha
política normalizadora. É que cada fi_lme·
desta factoría é, para ben ou para
mal, un éxito seguro, con enorm~ .
incidéncia social. Por outra
··banda, a dobraxe de películas
desta calidade prestíxian, de
certo, á língua na que se
verquen. Fique claro que
non estamos a dicer que
a Disney deba ser beatíficada pola causa nen que
á P¡0cahontas lle haxa
que adicar o Día das Le- _
tras, pero non fai falta ser
un xenio para decatar-se
de que o visto e prace de
Disney ao galego pode
axudar no proceso de normalización lingüística.
En Galiza tivo que ser a iniciativa
cidadá quen se movese para procurar:
cambiar a situación. En xullo des te ano, _
en Mocidade pala Normalización Lingüística diriximo-nos á multinacional iánqui para solicitar-lle
- que o filme a estrear este Nadal, Hércules, for
distribuído no noso idioma. Informamos, a.Semade, á DXPL e á Consellaria de Cultura das nosas
intencións. En Disney amasaron o seu interese
desde o primeiro momento; pola resposta xunteira ainda .estainos a agardar.
Desde Mocidade pala Normalización Lingüística
xestionamos con Disney a distribución eti. galega dos seus filmes. Após de nos entrevistarmos
con directivos da multinacional no Estado Español conseguimos a seguinte resposta: Disney
está disposta a distribuír en galego todos os filmes que saque a partir de agora, ainda recoñecendo que teñen garantida acota de mercado
distribuíndo-os en castellano.
Disney é unha empresa e os seus directivos. pensan, loxicamente, en clave comercial. Asi, manifestan que a sua disposición ao uso do galega non
lles pode implic;ar maiores gastos para a distribución dos seus filmes no Estado Español. Por iso,
asinalan que a dobraxe e a distribución se deberían pagar desde Galiza. Na multinacional afirmaron-nos que a dobraxe e distribución dunha
das suas películas trai uns gastos que oscilan entre os 15 e 20 millóns de pesetas. lsto debe-se, sobre todo, á complexidade musical das mesmas
(cuestión que non pode ser obviada, pois as cancións deixan especial pegada nas nenas e nenos).
A tardanza ·da Xunta fai imposíbel que este Nadal poidamos gozar dun Hércules en galego, pois
a comp1exida4e á que antes nos referiamos fai
que as dobraxes duren arredor de tres mesés.
Agora as nosas reivindicacións van de cara a
que a Administración autonómica negócie para
a saída en vídeo, na Semana Santa do 98, dun
dos Clásicos Disney. Pór para este fin os meios
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dos que c;lispón a TVQ poderia paliar os gastos.
Mais tampouco nos confundamos coa cuestión
económica. Vinte rnillóns non son unha cantidade significativa dentro dos 3.000 millóns anuais
que move a DXPL e serian, con certeza, de grande
rel)dibilidade para a nosa língua. Me'ntres as dobraxes que até o de agora se teñen feito só serviron
para pasá-las pola TVG, estes filmes poderán percorrer todo ou case todo o circuíto comercial.
----.
Resulta difícil non corp.parar este caso co do
Windows 95, pois de novo estamos ante
unhá especial discriminación para o
galega nun uso de prestíxio, de
novo a empresa (daquela, Mi. crosoft) di que, por motivos
comerciais, non pode pagar
tradución e distribución
na nosa língua e, de novo,
a iniciativa ciqadá é a
que fala coa multinacional, ante a desídia da
Administración.

a

~

O mesmo dia que a Gener~litat apresentaba o
Windows 95 en catalán,
a DXPL apresentaba o refraneiro da vaccr. Dous anos
- despois, mentres desde Moci,

dadé pola Normalización Lin,
güística xestionamos con Disney
·o uso da nosa língua nos seus·filmes,
no organismo xunteiro anúncian que
van destinar os seus cartos a pagar un estudo etnolingüístico sobre o mesmo rumiante... E non
é que digamos que a vaca non deba ser estudada, mais ~a si seria competéncia da Consellaria
de Cultura, pois, por moito que aprendamos a
tomar as moscas, non vai mellorar a situación
sodal do galega. .. ·
O diñeiro .do gal~go está-se a gastar en tecer a
arañeira clientelar, subvencionando á agarda de
favores. Por iso a DXPL non quere gastar fóra,
nunha clientela que non cria submisións, como
poden ser Microsoft ou Disney.
Hai quen opina que os cartos para dobrar cinema
estranxeiro deberían usar-se na promoción do cinema próprio. Como se a Xunta tivese que perguntar-se, nunha nova escinificación do Hamlet
e perante a caveira que é o audiovisual no noso
idioma, por cal dos dous camiños decantar-se. A
Xunta ten, por lei, as duas obrigas, e coas duas
debe cumprir. Polo demais, é unha dicotomia,
pois son procesos totalmente distintos a promoción da dobtaxe e distribución de cinema estranxeiro e o fomento da produción própria.
Disney ten unha incidéncia enorme na sociedade. Até tal ponto, que os iánquis mesmo chegan a
dicer que esta é unha institución imprescindíbel
na formación da sua xuventude. Para ben ou para
mal, isto está-se a converter nunha realidade para
boa parte do planeta, e Galiza non unha excepción. Por iso, desde Mocida.de pola Normalización
Lingüística non dubidaremos en comezar cunha
série de medidas contundentes que abriguen á
DXPL a falar con Disney e a comezar unha liña
de promoción do cinema infanto-xuvenil nas sa- .
las cinematográficas e nos vídeo-clubes.•

e

o Responsábel da
Mocidade pola Normali.wción Lingüística
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BOROBÓ

· A enmarañada intertextu:alidade de Castelao
.
.
preside "o entrañábel Avelino
Pausa Antelo"; ausente aquel día
por toparse ·en Canarias. Ao presentar o libro, resaltou Monteagudo, como xa fixera en Santiago, a lenta e coidadosa elaboracion das conferencias e discursos
de Castelao; retocados e ampliados ·ao longo de moitos anos.

A princípios do,.Yerao ocurreuseme recompoñer Os versículos do
Barbanza que Alfonso R. Castelao · insertou en vários traballos
seus, e aventureirrie a ler a miña
recomposición no acto da apertu·rn da exposición dos "64 personaxes qúe cita Castelao no seu Alba
de Gloria", que se celebrou na
Galería Sargadelos, ,de Santiago.

A

sí, ao receber en T revonzos
un exemplar da recolleita
de Monteagudo, confümei,
ao lelo, que os primeiros "versículos de Barbanza" foron ditos
xa por Castelao no ano 1919; na
súa disertación sobre Arte e Ga,
leguismo, que pronunciou na exposición do pintor ferrolano
Imeldo Corral, verificada na
Coruña. Ou sexa, vinte anos antes de que os repetise nas conferencias que o egrexio arousano
daría sobre o seu coterráneo Valle-Inclán, na Habana.

Ti

merario atrevimento, e máis
o facelo Jogo de falar, coa
súa insuperábel autoridade
arredor da obra castelaina, o xove profesor Henrique Monteagudo; a quen eu non coñecía, e que
naquel lecer tiven o gozo de comezar a decatarme do seu saber.
Pois o profesor Monteagudo
tratou sobre a histotia textual
daquel histórico discurso, chamado Alba de Groria; sin dúbida
a peza cume da oratoria de Castelao. Adiantounos asi o bo investigador a chea de datos e
precisións a carón da xénese de
Alba de Groria, que constitue
un dos capítulos do seu flamante libro: De viva voz. Castelao:

Pero esto é pecata minuta, o trascendental, para o meu ver, e o
que· Henrique manifesta· acerca
da inexistencia de calquera mostra da oratoria política do noso
Daniel -salvo a pariamentariaanterior á Guerra Pluscuancivil.
"É ben sorprendente (e aínda
máis lamentábel) que, por exemplo, non quedara rexistado nen
un só dos mitins de Castelao nas

conferencias e discursos.
Semanas despois asi~tín á presentación no Museo de Pontevedra,
deste interesantísimo volme, editado pla Fundación Castelao que

GM1Ñ0 VEUº ·0NG~6Tl2A NoVA

campañas eleitorais de 1931,
1933 e 1936, nen da campaña
polo Estatuto de Autonomía de
19'36", sinála Monteagudo.
"Aínda que sabemos através das
reseñas dos x.omais da súa intensa actividade oratoria durante os anos da República", advertía o compilador das conferencias e discursos de Castelao. E.
cecais sexa posíbel ;-penso eurecon~tituir o dis"curso típico, ou
modélico, do Guieiro da galeguidade, mediante a confrontación
desas reseñas, cotexándoas co
que. neses días escribía nas Verbas de chumbo, aqui en A Nosa
T erra, e co que dixo nas súas intervencións parlamentarias.

'X

que "a enmarañada intertextualidade que caracteiza a obra escrita" de Castelao·, tan ben estudada por Henrique, manifestábase aínda máis
na súa oratória. Pasto que carecía
da portentosa facundia de D. Rarrión Otero Pedráyo, ou siquera
da facilidade tribunicia de tantos
outtos dos seus coetáheos. E tiña,
por ende, que aproveitar moito os
seus escasos recursos oratorios. Desto, mellar que ninguén, poderla instruirnos agora Francisco
Fernández del Riego, quen parti-

cipou en máis dun m'itin daqueles con Castelao. Aparte de ser o
organizador .e preentador das
' conferencias qu.e este doú
pa"raninfo da Uni<Versidade de Sán- tiago, no outono de 1932.

no

·f

oi_ a primeira vez q~e es~oi
te1 ao xa t~ popular artista
e nunca esquencin de todo
o que ali discürreu acerca de A
Caricatura. Os temas que entón
trato u ainda correspondían á
súa faceta ·artística. Mais a segunda vez que o vin falar en público o asunto era xa absolutamente político; dado que foi
nun dos mitins de propaganda
da candidatura do Frente Popular, pola provincia pontevedr-esa, para as que serían as derradeiras Cortes da República.

Queda no vello meollo do Borobó algunha vaga lembranza do
que dixo o noso Daniel no meu
Extramundi. Pode ser Ó testimonio dun dos poucos supervivintes
_ que quedamos daqueles tempos
republicanos. Dos que poidésemos aportar algunha frase, algún
concepto que axudase tamén a
reconstruir o discurso político
exemplar de Castelao, nas tribunas públicas da "encrucillada re·publicana". E tal causa proturarei
relembrar nun próximo anaco.•

FRANCISCO

A.

VIDAL

lJn heI'oe düutió tempo
Non ~_;;tá de máis lembrar que
aqu'elas présas por chegar co peixe fresco a porto posibilitaron o
grande avance en métodos de
traballo e mellaras nas embarca,
cións, aparellos e instrumentos
que evolucionaron ata converter,
en pezas de museo, artes, barcas e
maneiras de ser que estaban en
plena vixencia vinte anos atrás.

Aínda hoxe, a présa por chegar
. a terra antes ca ninguén·,· con- '
verte a hora do ánoitecer
nunha regata de embarcacfóns
que apuran coa súa carga para
vender os primei.ros e acadar o
mellar prezo, atraendo tras de ~i
as gavotas da cobiza.

N

a memoria de todos seguen
presentes aqu~les patróns
que posibilitaron a compete_ncia entre igliais e todos tiñamos por heroes, antes de que a
televisión irrompese nos fogares
trocándonos os modelos a seguir,
cambiándoo como cambiaron os
vellos barcos; e a loita coa natureza trocouse en esquilma.
1

:~
"i:;.

:{

Un daqueles heroes, alcumado
_ O Mariñeiro, chegara nunha
ocasión, a fotza de bolina, con
tanto adianto que, cando os de:.
mais arribaron a porto xa el
venciera a pesca e desc.a nsaba,
retranqueiro, sentado nunha
tasca fronte ·ªº peirao polo que
ían entrar os demais pescas.
- i É imposible. Nunca se fixo
. tal! Cabreábanse os seus paisanos
·mentres el ría e amasaba o feixe
de billetes da venda recén feita.

Logo descubríase que, arriscando
a propia vida, metérase polo Carreiro dos Cons, onde cada ano
deixa de ser pesco para converterse en pasto dos peixes algún
mariño; e os rapaces, sen pedir
autógrafos, rodeábano para que

Q

ando un Gativo, aspirante
a ser como el, se lle acerou para preguntadle por
que lle chamaban O Mariñeiro,
sen deixar de tirar dos cabos
respondeulle: "Adestro todos os
días. Cando non estou largando
nasas estou recollendo redes" .

Ues contase os seus.secretos ou os
levase a dar unha volta na dorna.
quel alcume, que conservaba
desde cando sendo neno de
. nce anos se _fo·i ~ogando na
lancha do pai a unha fan~queira
do medio da ría e volveu cunha
patela chea antes da posta do sol,
seguían manténdollo, pero agora,
na maioría:dos casos con certa
envexa; porque as boas mañas de
sempre no_n as. perdeu cos anos.
Tiña este heroe unha barriga
prominente, . non era afro e
nunca vestiu roupa de marca;
tampóuco adomoú nunca o seu
corpo con tatuaxes nin pendentes, e sen embargo, calquera
muller solteira se rendía <liante
del, que non se acovardaba
fronte a ningún vendaval_e re-

montaba sen ·Redo, cunha man
da driza e outra no leme cabo
de Fisterra, para volve_r ós oito
días rebordando de peixe.

o

on er~ es¡)ecialista dunha soa.
art~1 nin usou nuhca de cartas
náuticas, porque· as pedras e
os cons da costa levábaos gravados
na cabeza desde que, aló polo ano
dez, acompañou a seu pai e outros
pescas a manifestarse contra a xávega cantando aquilo de: ¿Cando
non haxa sardiña, que farán os
cataláns? And_a rán 'pol a ribeira
tirándolle pedras p.os cans.

N

Xa quedan moi poucos homes
coma esre, que se resistían a facer cerro o milagre da creación, ·
da separacion das augas e das terras, vivindo como se non soubesen facelo fóra da súa dorna.

A cambio dé tanto bo facer, este
heroe, o único que acadou foi un
reuma; pero iso non lle impedía
amasar a súa soma, como unha
vez, no intre de dar o pésame por
un veciño amigo e conttincánte.
-¡Síntoo mojto, pero se mo
permit!des téñolle que dicir unha cousá ao oído ao defunto.

,
E cando se quedou a solas co
cadáver espetoulle. - ¿Queres
que che confese agora onde pesquei aquel cangro?
E coman que entón o defunto,
arregañou os ollos e movendo levemente a man que repousaba
sobra o peito sinaloulle a porta
do cuarto. E el saíu cun sorriso de
orella a a orella. +

Luís ·Manuel
Garcia Mañá
'Hai que afondar
na história da fronteira
entre Galiza e Portugal'
Non leo moitas obras de literatura.
Consulto sobretodo traballos de
história e de antropoloxia, documentación que atopo en arquivos
e outras fontes e que me interesan
para desenvolver o meu traballo ¡¡;
terário e ensaístico. O último que
lin é a História Contemporánea de
R. Palmer e J. Colton.
Que übros recomenda ler?
A xente non deberia centrarse nun
só tema porque eso restrinxe moito "'
a formación e as posibilidades de
opinar. É interesante, por exemplo,
estar ao tanto do que fan actualmente os debuxantes e guionistas
de comics. Nembargantes de recomendar algo en concreto recomendaria a literatura potuguesa do século pasado e a autores como Herculano, Queiroz ou Castelo Branca- Son autores que teñen un bo
coñecemento da história de Portugal e que axudan a comprender a
ligazón entre este país e Galiza.
Que descobrirá o leitor na sua últi.ma obra o Lume de Santo Antón?
O fio conductor desta obra, que se
desenvolve fundamentalmente n a
província de Ourense durante o
1856, é a hi tória mesma de G aliza
ao final do Biénio Progresista. É o
meu primeiro traballo n arrativo e
nel non tentei afondar en nada en
concreto pero si guiñar o oll a
moitos aspectos sobre o qu e me
documentei no Arquivo Hi tóric
Provincial de Ourense.
Un tema recorrente nas suas
obras é a fronteira entre Portugal
e Galiza.

É ~n tema polo que me sinto especialmente atraido debido a miña orixe familiar. De nerio chamáb~n me moito a atención os
cantos que esco-itaba na casa e
agora tento afondar neles. Móvome por un interese persoal pero
tamén condicioDado polo feíto de
que sobre este tema existe un descoñecemento xerálizado. Moi
poucos especialistas coñecen por
exemplo a existéncia da institución do Couto, unha pequena república que existiu entre Galiza e
Tras-os-Montes até o Tratado de
Lisboa de 1864. •
Escr:itor. Ourense (1950) .
Obras destacadas·: Existiu unha fronteira?
(1993 ), O lume de Santo Antón ( 1997).
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O debuxante ourensán, criador
nário nos últimos dez anos. A
dun dos personaxes máis célesalientar a validez de case tobres do humor galega contem- · dos eles. Se cadra pala capaciporáneo, o Garrabouxo, oferedade visionária do autor ou se
ce peste libro, editado por A . cadra porque neste país as cauNosa Terra, alguns dos seus
sas non mudan á velocidade
-me llores traballos neste sernaque seria debido.•
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,~uoJ3ERMAN: Can<loa violinda ;t

~~' duñ.s:" átracador~s é si..lpeiáda pala'
ágresividade dun 'pOli~ia fáscista, O rew.l;
cid.o é ubh:a ensalada de balar e satlgue.
~ DIDIER, O MEU FIDEL AMI- " Pe.licUla fráricesa que ·Líe faJ as pe iras .a.o
GO. Un can convír.tese en persoa
grande público. Absterse puris.ras, sensíbeis e rep~nantes. ·
,,,
. '
e provoca grandes cámbios na vida do
encarregado de coidalo. Comédia francesa, orixinal e recomendábel, ainda que
~AUSTIN POWER. Q~- espia
sen pretensións.
. tánico a meio camiño entre T omJoneS; o Supe~axente 86 e Benny:_ Hill yolve ·
en 1997,
trinta anos hivétri:ado, para_
~ SEMPRE HA1 UN CAMIÑO Á
DIRElTA. Galiardo-e &hanove salenfrentarse ao· seu Íhimigo de. sempre: o
van do naufráxio a un filme desordeado e
Doutor Maligno. Comédia kitch.
falto de rítmo. A feble estrutura do gulónsó
en parte aparece compensada pola visión
crítica dasociedade española actual.
ft
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Pauto do
demo será
representada

Burela

por Teatro
Galileo o
Xoves 18 en
BURELA.

• EXPOSICIÓNS

0

CASTRO
DE VtLAOONGA

con dirección e guión de
Ana González, que interpreta Lois Lago no gapel
dun mozo apoucado e hipocondriaco que só consegue fracasos nas suas aproximacións ás mozas, q_ue
son as actrices Mónica
Doldán e Luísa Veira.

Documentación da colosal
cítánia sobre a beira do
Miño a 20 Km. de Lugo, e .
• EXPOSICIÓNS
que o Museu do Casrro de
Viladonga, estuda desde
FORO ATLÁNTICO
hai máís de un cuarto de
DE ARTE
século. Até o 30 de SetemCONTEMPORÁNEA
bro na Sala Municipal.
•TEATRO

TEATRO GALILEO

En salas do concello actua

Teatro Galileo coa obra
Pauto do demo, o Xoves
18; o Venres pódese ir A
noite das tn'bades de Teatro do Atlántico, e o Sábado
os Danchea Coruña cenifican A casiña de chiculate.

A Coruña
•CINEMA

O 18 de Setembro abriu na
Estación Marítima o terceiro Foro Atlántico de Arte
Contemporánea da man de
galerías galegas e portugue:
sas. Desravolta tamén xuntan representación de Euskadi, Cantábria, Canárias,
Andalucia, Franza, Irlanda,
até un total de 40 pastos
cunha enchenta de obras e
artistas que recolle o habitual catálogo. A arre portuguesa dos últimos vinte
anos ten un espazo próprio
no Quiosco Afonso, coa
mostra escollida por Miguel Von Hafe Pérez, A ar-

te , o artista e o outro.
Xo É CONDE CoRBAL

A Biblioteca Pública M.
González Garcés expón até
o 23 de Setembro, unha
colección de gravados de
Xosé Conde Carbal.
GAUZA HOXE,

1990-1997

Les 400
coups de
Francois '·
Truffaut é
unha da
fitas, en
versi6n
orixlnal, que
proxecta o
CGAI na

CORUÑA a

partir da
Martes 16.

50 ANLVERSÁRIO DO
FESTIVAL DE CANNES
O CGAl oferece dtsde o
Marres 16, un ciclo de cinema francés en versión
orixinal con lendas en cas-,
telán. Até finais de mes poñen Les 400 coups (1954)
de Francois Truffaut, Un
homme et une femme
( 1966) de Claude Lelouch,
Les choses de la vi.e ( 1970)
de Claude Sautet, Le Dossier 51 (1978) de Michel
Deville, Un dimanche a la '
cainpagne (1984) de Tavernier, Thérese (1986) de
Alain Cavalier, e Cyrano
de Bergerac (1990) de Jean Paul Rappeneau. Os pases son ás 20,15 h. de Martes a Venres, e ás 18,30 os
Sábados.

Esculturas e pinturas galegas, até 75, desta década
na Fundación Barrié até o
primeiro de Outubro. Expoñen Menchu Lamas,
Antón Patiño,..Leiro, Paco
Pestana ou Manuel Moldes, entre outros.

Cuntis
•MÚSICA

QUINTA FEIRA

~ BREAKDÓNWN (Pódeche pa-

Fabricantes do m0ble da
Galiza venden e amasan as
suas pezas na décimo pri-,
meira edición desta mostra,

1:·

•

,- . con:vertéuse no secreto lugú de asi1o 'dos párias' do universo, pero os ter.ríco- ,
las, ignórano. Para cónrro,lar esta imigri_:
ción clandestina,. está,n 0,s Homes de
Negro. Comédia deº'accióri. e pantasia.
~ANACONDA. Unha 1:náis de an.i~ máis misteriosos elévadá .á categoria
d~ pelkuia ·de ruedo-tensión. Para consllim@ rapido e preparatória
tf!n:eo pata a
nova entrega, .P.o patq1.1e xuráStco d~ Sp~el~
berg, que n~s· fnuó.da en :~ere~~ro.
.· : ·.·

ªº

• EXPOSICIÓNS

A VOZ DO SILÉNCIO

Unha série da pintora do
Porto Margarida Leiio na
galeria Sargadelos até o 27
de Setembro, de 11 a 14 e
de 17 a 22 h. Domingos de
12,30 a 14,30 h.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

SOROLLA,
PEQUENO FORMATO

O Museu Provincial acolle
unha mostra de apontes,
debuxos e cadriños, que
van da abstracción ao figurativo, máis da carpeta persoal, que para a venda, do
pintor realista valenciano
Joaquín Sorolla.
IL LUNGO CAMMINO
1
DELL ARTE

A galeria Sargadelos expón
19 láminas que pintaron
trece artistas da Nu-ova
Accademia di Belle Arti de
Milano. As estampas
atenden ás prezadas cerámicas de Sargadelos, motivo central da mostra colectiva qU"e dirixiu o mestre Angelo Colella.

A Estrad.a
MOBLE DA GALIZA

•

~ HOMES DE NEGRO. A Temí

Ferrol

LIBRO ANTIGO
E DE OCASIÓN

(Galiza 1996. Vídeo 10
min) Do Xoves 18 ,ao Sábado 20 o CGAl pasa antes das fitas do ciclo francés, o curto de produción
galega Co'.azones mojados

o

•••

até o 21 de Setembro no
recinto da Fundación de
Exposicións e Congresos.

• LEITURAS

• FEIRA

••. . inglés .que retrata ·a .derr_J:!deirapeüpécia da banda de música dunha miria
de carbón pechada por Margatet Thatcher. Hum9r, .música e. unha da~,e social
tri' carne viva.
mellar da \:at.teleU:a.

sar a ti). A muller dun turist:p. que
viaxa nun todoterreo é secuestrada
nunha pequ.e na vila do d~serto nortea, ·
mericano. Filme de fa:c.turá óomerdaL
que ensina a sospeitar dos demais.
··

A Asociación Cultural O
Meigallo organiza o Venres
19 ás 22 horas no Balneário a actuación do grupo
Quinta Feira. · ·

CORAZONES MOJADOS

~ 'focANrio o VENTO. Fnrile

Até o 21 de Setembro na
Praza Maior, a F.ederación
de Libreiros abre a sesta
Feira do Libro Vello.
Destavolta participari librarias de Vigo, Pontevedra, Ponferrada, Barcelona,
Valéncia e Madrid. O ho-

rário de venda é de 11a14
e de 18 a 22 h.

Ourense

tra o Racismo e a Xenofóbia oferecen o Venres 19
n~ Casa da Xuventude o
concerto do cantautor cubano Ricardo Parada.

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

RICARDO PARADA

DE PAPEL

As terceiras Xomadas con-

O título fai ref~réncia ao

material empregado, sendo_ grande parte das obras
debuxos, ben bocetos de
obras orixinais ou principio e remate da própria ·
obra. Doce artistas, 5 deles galegas, -na galeria Ma~
risa Marimón durante os
meses de Setembro e Outubro.

Pontevedra

OCine-

Clube _de

•CINEMA

PONTEVEDRA

HOMENAXEA
CI-iANo PIÑEIRO

réndelle
un ha
homenaxe

O Cine clube Pontevedra
faille unha homeaaxe ao
cineasta galega Chano Piñeiro, co pase do curtú
Mamasunción e a longametraxe Sempre Xonxa.
Será o Mércores -24, en
duas sesións ás 19 e ás
22)5 h.

ªº

clesaparecjda
cineasta
Chano
Piñeiro o
Mércores 24.
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• EXPOSICIÓNS

Convocatórias

RECORDOS
DUN CONVERSO

ÜFERTA E
EMPREGO PÚBLICO

A galeria de arte Anexo
(Alféreces Provis io nales,
14), expón por vez primeira no Estado a série Recordos dun converso do pintor
pon tevedrés afincado eri
Madrid, Xosé Freixanes.
Os ca,dros que reproducen
persoas silenciadas de distintas culturas, foron apresentados na Feira de Arte
de Chicago (1995). Até o
3 de Outubro de Luns a
Venres de 19 a 21 h .

O Boletin Xove_da Consellaria de
Família, recolle as ofertas de emprego público rra Galiza que foron
publicadas nos BOE do mes de
Xullo. Na Depuración de Pontevedra hai unha vacante de auxiliar adminstrativo, grupo O, e outras 10 no grupo E: axudante puericultor, operário, licenciado en
arquivos municipais (para licenciados en História), biólogo, perito agrícola e analista de laboratório. Nos · concellos tamén hai
oferta . En Cee peden un administrativo, dous gardas e-un asistente
social. En Cervo pastos de técnico superior economissa, técnico

•MÚSICA
TERESA BERGANZA

metaiúrxico .e Cl.e servizos espe- ·
ciais, auxiliar administrativo, policia local, encargado xeral (con
Bacharelato ou equivalente) e un
auxiliar de cultura (graduado escolar, FPI ou equívalente) . En
Moaña precisan un auxiliar administrativo, coll' certificado de escolaridade callen cinco limpadoras e dous mozos de vias e obras.
O de Valga busca un administrativo e un encargado de servízos
que ha ter estudos primários. Finalmente en Leiro peden un administrativo, en Miño un licenciado en medicina para monitor
de socorrismo, e en Rodeiro un
auxiliar administrativo. As ofer/ tas aparecen nos BOE do 1O, 19,
21, e 31 de Xullo ae este a1:10. O

Boletín Xo~e pódese peder na Dirección Xeral de Formación e
Emprego (981) 54 56 17.
PRÉMIO FOTCXiRÁFICO
DA RENFE

Até o 21 de Novembro de 1997,
cun primeiro prémio de 1.000.000
pta. para fotos ¡elacionadas co fetrocarril. Jnforman na Fundación
dos Camiños de Ferro Españois:
Santa Isabel, 44. 28012 Madrid.
Teléfono 91 527 79· 94.
CENTRO VICIÑAL DE
VALADARES

O Centro Viciñal de Valadares de
Vigo pédelle os currículos a todos os

sÓC.ios en paro que busquen traballo,
xa que o seu servizo de .emprego ten
ofertas de várias empresas. Asemade
enceta no mes de Outubro a sua
oferta de cursos e escalas deportivas,
máis de trinta. A matrícula é até o
30 de Setembro no Centro Viciñal
e Cultural de Valadarés: estrada xeral de Valadares, 233. 36315 Vigo.
Telf. 46 86 84.
BUSCAN CARTAZ PARA O
FESTIVAL DE JAZZ DE LUGO

Até o 15 de Outubro recollen cartazes para anunciar o séptimo Festival de Jazz de Lugo. Recollen as
obras no Club Clavicémbalo,
Asociación Escobijazz: Paxariños,
23. 27002 de Lugo: t

A soprano canta na sesión
inaugural do Auditórió de
Pomevedra o Sábado 20 de ·

Setemb~o.

Redondela
• EXPOSICIÓNS
ARTEUXO

Certame que expón nas
prazas e ruas de Redondela
as coi;nposicións, maio rmente esculturas, feitas a
partir de refugallos, que
neste ano son de pequeno
formato. A Fundación ]osefá a encargada de todo inventou outras novAdades
como o Cadáver exquisito,
unha montaxe x igantesca
que van facendo en tre os
artistas, ou o Des.afogo percusivo, o 20 de Setembro
na praia de Redondeta, onde se procurará un extase
rítmico colectivo a través
de instrumentos de li xo.
Tamén hai Cine Lixo, curtos de vídeo-lixo en televisor convenc ional nunha
pequena calella cun aforo
de 6 persoas. E por último
o clásico Lixo Rock, que é o
dia 19, e xunta músicos da
bisbarra nunha jam-session.
Tanto para o rexisto de artistas que queiran expoñer
as suas obras', como paracalquer información pódese chamar ao (986) 40 26
09. Até o 20 de Setembro,

SILVÉRIO Rrv AS

Esculturas en vários materiais como pedra, ferro ou
madeira, do traballo dos últimos 20 anos de Silverio
Rivas. Abre na Casa da Pa-

rra .

nell expón unha mostra de
obxectos dos seus armacéns
referidos a vellas artes populares do mundo. Pechan
o 20 de Febreiro de 1998.
Até ·entón pódese visitar
de Mércores a Luns de 11 a
21 h, e de 11 a 14 Domingos e feirados.

EMÍUA GUIMERÁNS

Esculturas en pequeno formato de cerámica. Até o
30 de Setembro na Galeria
Sargadelos, de 10,30 a 14 e
de 16,30 a 20,30 h.
CARTCXiRAFIA DA
GALIZA

Antigos e novas mapas do
país na sala de Caixa Galicia. Até o. 24 de Setembro.

A

VIAXE

Surrealismo e dadaismo de
· Xesus Carballido a través
de debuxos, collages, pinturas, construcións e outros
recursos. A Viaxe xunta
elementos culturai.s da
Índia, Nepal, Brasil e África. Pódese visitar até o 24
de Outubro na Fundación
Eugénio Granel! ,(Pazo de
Bendaña).
ARTE ÉTNICA

CENTRO GALEGO
DEARTE
CONTEMPORÁNEA

Expón permanentemente a
sua mostra de arte galega
con obras de 1980 até hoxe. Tamén ten aberta a
Colección da Fundación
ARCO, a montaxe dogalega Jorge Barbi (até o 5
de Outubro) na sala Dobre
Espazo, e as fotografías, deseños ·e produción filmográfica de que fixo o norteamericano Dan Graham
(até o 2 de Novembro)
desde os anos 60. Abre de
Martes a Sábado de 11' a 20
h. e Domingo de 11a14 h.
Até o 5 de Outubro.
. AMÉRICA
PRE-HISPÁNICA

Arte e cultura dos tempos
pre-coloniais da América
na Igreica de San Domingos de Bonaval. Até o 30
de Novembro.

A Fundación Eugenio Ora-

•MOSICA
fiLHARMONlA
DEGAUCIA

O Xoves 25 ás 9 da noite o
Auditório da Galiza inaugura a tempada co concerto da Filharmonia, que dirixe Helmuth Rilling. Tocan, xunto ao frautista
Laurent Blaiteau, obra de
Mendelsohnn e Mo zart.
Para información sobre os
abonos, que venden até o
24 de Setembro, pódese
chamar ao (981) 57 41 52.

. .,
TUl
il EXJ>C!.SICIÓNS
TERRA

Mostra imprescindíbel sobre o Movimenw dos Sem
Terra, os labregos brasileiros que reclaman aos ricos
·quintas para traballar e le, van anos a monte. Os cartas recadados coa venda
dos cartazes van para os
Sem T erra xa que Lles fo¡
cedida poJos seus autores :
nada menos que o fotógrafo Sebastiao Salgado e o
músico Chico Buarque .
Pó~ese visitar só até o 21
de Setembro na Casa da
Xuventude.

Salvaterr.a

Vig~º--~-

• EXPOSICIÓNS

•c•NJMA

RECUPERANDO
A NOSA MEMÓRlA

Liño , cerámica e fotografía
amiga. Os viciños de Fornelos da Ribeira artellarém
unha mostra que atende ao
proceso do liño, ás ferra- ·
mentas e aos produtos,. e á
cerámica do que fóra concello do Miño, xunto a vellos retratos e paisaxes en
foto. Pódese visitar os Sábados de 17 a 22, e os Do~
mingos de 12 a 22 h , na
Casa Reitoral de Fomelos
da Ribeira.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
REALIDADE,
REALISMOS

A partir do 20 de Setembro
o Auditório da Galiza expón
obra de 20 pintores e debuxan.tes contemporáneos do
Estado. A mostra responde a
unha produción própria que
xunta 70 cadros, de Isabel
Quintanilla, Carmen Laffón, Félix de 1a Concha, José Hemández, María Quetglas, Alfonso Galván, Xavier Valls, ou Marcelo
Fuentes entre outros.

50 ANIVERSÁRIO DO
FEST1VAL DE CANNES

Silvério Rivas
· ocupa a Casa
da Parra en
SANTIAGO coas
suas esculturas.
Na imaxe
Facistol.

Até o 2 de Outubro ás
20,30 h. no centro Caixavigo, a Alianza Francesa segue co seu ciclo en versión
·orixinal subtitulada·en castelán de' cinema francés.
Até o Venres 26, e desde·Ó
Xoves 18 pasan por esta
orde: Van Gogh (1991) de
Maurice Pialat, La BataiUe du Raíl ( 1946) de René Clément, Les vacances
de M. Hulot (1953) de
Jacques Tati, Les 400
coups (1954) de Francois
Truffaut, Un homme et
une femme (1966) de
Claude Lelouch, e Les
cho§es de la vie (1970) de
Claude Sautet.
_)OHNS

(USA. 1996. Cor 97 min)
Este Xoves 18 ás 20,30 h,
no ·cine Ronsel. É a primeira longametraxe de Scott
Silver, fala da vida de duas
prostitutas en Santa Monica Boulevard nos Anxeles,
California. O ano pasado
levou prémio á mellor ópera prima no Festival de Donóstia e o do público na
Mostra de Valéncia. Para o
seguin te Xoves proxectan

Asaltar los cielos (1996.
90 min) do xornalista e
guionista Javier López
Rioyo, que é un achegamento á família do asasino
de Leon Trotslcy, Ramón
Mercader. O Cine clube
Lumiere organiza os pases e
.cobra a entrada para cada
sesión a 400 pta. e o abono
mensal 1.200 pta.

Caixavigo inaugurou unha
Sala Temática no edifício
que ocupou a sua terceira sede (Policarpo Sanz), coa
mostra de rnáis de 100 pezas,
desde xerras a luminárias,
dos séculas XVIII e XlX, feítas pola Real Fábrica.

• EXPOSICIÓNS

A GAUZA EXTERJOR

ETAPAS DE ÓLEO

Duas mostras monográficas
de dous pintores fundamentais galegas. Unha de Laxeiro no centro Caixavigo,
e outra de Granell na Casa
das Artes. Até Outubro

Antonia Abad, Jesus Calabuig e Victoria F.
Novoa, comparten o espazo da Nueva Sala \;aixavigo
desde o 17 de Setembro,
para amosar os seus óleos
de bodegóns e paisaxes.

REAL FABRICA DE
OuSTAIS DA GRANJA

Jesus
Calabuig, do
que vemos
un óleo,
comparte
con Antónia
Abad e
Victória F.
Navoa as
paredes do
Nova Salo
Caixovigo.

• FEIRA

CATRO VISIÓNS

EXPOSICIÓN MUNDIAL
DA PESCA

Cadros de Severino Argüelles, Carme Lamas, Guillermo Lourido e Xesus de
Santiago, comparten a Sala
de Arte Caixavigo, do 17 ao
30 de Setembro.

Doutravolta en Vigo a Exposición Mundial da Pesca
xunta empresas do mar de
todo o mundo. Até o 21 de
Setembro na nave de Cotogrande.
Guillenno
Lourido, do
queollamos
un lenzo á
esquerda, é
un dos catro
pintores que
están a
expor na
Sala de '.Arte
Caixavigo.
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• Véndese fax de segunda man case novo. 30.000 pta. Información nos
teléfonos (981) 58 14 55 e 55 89 51.
Chamar de 2 a 4 da tarde ou a partir
das 10 da noite.
• Cursos de idioma ruso e xadrez
na Asociación Máximo Gorki
(Vigo). A vários níveis e para todas
as idade, a partir do 1 de Outubro.
Para máis información chamade de 5
a 8, ao teléfono (986) 22 44 57.
• Mestre en paro desexa incorporar-se ao sistema capitalista como
traballado'r. Vale-lle cualquer
ofício. Manuel (981) 69 56 82.
• Nativa, licenciada en Filoloxia,
con experiéncia, oferece aulas de
Francés e de Bretón, así como traducións (inglés , galega , castelán).
Telf. (981) 57 35 84 . Santiago. Email : Kerdudo@jet.es.
• Nativa dá clases de francés. Interesados chamar ao 22 80 33 da Coruña e perguntar por Loida.
• Cursos a distáncia de acordeón,
guitarra e harmónica. Pedidos a Decidións Musicais Banños : rua Xoan
XXIII 13, 7 2 Dta . - 32003 Ourense.
Telf. (988) 21 05 85
• Empresa adicada á fabricación
de casas de madeira, Las cinco jotas de Galicia SL, necesita carpintei ros autónomos para a colocación en obra . Interesados chamar ao
telefone (986) 25 15 18, ou pasar polas instalación en : Camiño Chan do
Labrador, n2 56 a 50 m. do Vigozoo,
na Madroa. Perguntar por Xavier.

• Terra Livre é o portavoz da Assemb leia da Mocidade Independentista a nivel nacional. Pide-o no
Apartado 561 , código postal 36080.
Enviando 132 pta. en selos.
• Mércan-se ferramentas de carpintería en bon uso e remolque para turismo. Teléfono (981-) 57 82 59 .
Perguntar por Trto .
• 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 winho Condado, branca e tinto, de Arbo, das terras minhotas vicinhas de Portugal. Garrafas
de 3/ 4. 100% natural, feíto com

uvas autóctonas: albarinho, treixad u ra, mencia, cainho ... Teléfono
(986) 26 34 82 .
.
• Grande oferta de discos e fitas.
Pedidos a Evéncio Baños Rodríguez.
Xoán XXIII, 13-72 0 . 32003 Ourense.
Teléfono (988) 21 05 85. Tamén vendo números da revista "Música y
pueblo de Valencia"
• Busco casiña con horta en aluguer perlo de Santiago e comunicado por autobuses frecuentes. Luz :
907 14 92 78. Tardes e. noites.
• Transportista fai todo. tipo de portes. Teléfono: (986) 27 14 83.
• A mocidade da Mesa pola Normalización Lingüística precisa da
axuda dos galegos e das galegas
para facer un estudo sobre o uso
do galego e o respeito a toponimia
nas empresas de transporte interurbano do país. Mandade o vaso
nome e enderezo ao apartado postal
5361-36200 de Vigo e recibiredes a
relación dos transportes interurbanos
da vasa comarca para poder levar
adiante o traballo. ·contamos con vós.
• COPYRIGHT, revista electrónica de
pensamento, crítica e cria9ao que
aposta plenamente por urna cultura
galego-portuguesa , chega ao seu
número 45 com textos rec~ntes sobre
economía política ("Oligarquías e subdesenvolvimento", de Jorge Durán,
Galiza). comunicagáo ("Linguagem e
voz", de José Bragan~ 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). COPYRIGHT incorpora ademais como Suplemento a revista Poseidónia, eleborada pola anónima Companhia Poética da MeiaNoite da Corunha, com a repreduQáo
do seu Manifiesto Poseidónia, textos
en prosa e poemas de Mário Cesari ny e António Gancho. COPYRIGHT está no enderego da Rede
http://www.udc.es/dep/lxlcac/sopirrait, onde encontrará informac;áo para o envio de colaboragóes.
• Alugo casa de aldea na Mortaña
Sul de Lugo. Quincena ou semana.
Teléfono (981) 22 14 84.
• Vende-se gata. Cruce persa-angola. 3.000 pta. Teléfonos (986) 20
1825e201665.

00

dentista distribue bandeiras da Galiza
com a estrela impresa-(11 Ox90 cm) ,
se queredes recebe-la na vossa morada 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 Yedra.

a

•

• Esquerda Nacionalista-mocidade te- mos a venda camisolas en fondo
branco 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, adxuntand o xustificante de pago na canta 2091 /0300/41 /3 040130397 de Caixa Galicia. O prezo das camisol~s é
de 1000 máis 300 de gastos de envio.

• No 30 aniversário do asasinato
de Ernesto Che Guevara, mando
cópias do prólogo do Diário do
CIJe en Bolívia, por Fidel Castro, texto pouco coñeciao. Andrés Bravo .
A/Castor Sánchez, 11-3Q B. 36600 Vilagarcia. Ao recibilo poden mandar a
sua vontade económica á conta infantil 367082 do Banco Santander de
Vilagarcia, ou polo me~o que estimen.
• Já está na rua o 2ª catálogo da distribuidora autogestionada Son de
luita, com muita mais música e material. Se queres facerte com.el escreve a
S.D.L. Caixa de Correios 3242, 36080
Vigo enviando un selo de 32 pta.
• Siareiros Ga/egos .(Asembleia de peñas futbolísticas de Galiza) está a realizar unha campaña de recollida de sinaturas para conquerir a criación da
selección galega de futbol. Queremos chegar a todos os recunchos do
país e por iso precisamos da vasa axuda. Escrébenos ao apartado 1007
15080 A Coruña e mandarémosvos os
impresos nos que recoller as sinaturas.

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

Horizontais:
1. Doaría, ent;egaría 5. Posúe 6. Institutriz 8. Que perderon un brazo, unha man ou parte deles 9. Esteiro ou
tramo final dun val fluvial asolagado polo mar 11. Peza
de madeira de .forma longa, plana e pouco grosa 12.
Planeta en que vivimos 14. Ao revés, causa ~nvolta en
forma de cilindro 15. En números romanos, cento un
16. Ao revés, produce son 17. Ouviron 20 . Habilidade
dunha persoa para facer algo 23. Nota musical 24. Referido ao ano 27. Enche un espacio 29. Acto de acosar
30. Parte do chapeu ou do tellado 3 l. Grata, pracenteira 32. Resonancia 34. Nome de dúas constelacións
do hemisferio Norte . 35. Levanta.

Verti.cais:

l. Comportamento segundo as normas 2. Fai nós 3.
Desprazábase a un lugar. 4. Gas que envolve a Terra 5.
· Burato que fan algúns animats debaixo da terra para se
refuxiaren n~l 7. Variante de eira 8. Igual, semellante,
ou da mesma forma ou figura 10. Argola 11. Cuberta
de tela que se tende para facer sombra 12. Irmán do pai
ou da nai 13. Cocelo sen auga nin aceite 15. Acredita,
considera que algo é verdadeiro. 18. Indignación, irritación, furia 19. Saise do ventre materno 21. Que non
ten nada dentro. 22. Masa de vapor de auga suspendida
na atmósfera 25. Novena 26. Peza saínte que teñen algúns obxectos e.serve para collelos 28. Come herba 29 .
Tivo moito cariño 33. A6 revés, décimo sétima letra
do alfabeto grego que corresponde con R.•

Caldo de letras
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O cantor mundial, e até hai
pouco d put do cuban
ven con novo son e b ler ,
ábad 20 ás 22,45
n Pavill6n da Trave a .
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ROLLO KLAVE

Un fato de pintores e critores, os da
Corporación Semiótica Galega, imprimen
en Pontecesures o Rollo Klave, que xa
botou un terceiro número coa primavera
dest ano. É unha revista modesta (a
metade dun A 4), creativa intermitente,
cuhha montaxe chamativa, onde cada
quen colga e monta os seus debuxos ou
os seus textos. Leva prosas, poesias,
e deseños,
ademais de
postais e cartazes so 1tos,
procurando
un apoio de si.:nais, semiolóxico, á mensaxe escrita. Neste número asinan
E~ílio
Ínsua, Saul Ote·ro, Domingo Tab'uyo, X. Vázquez
Pintor, Manuel l?usto, Dario Gancedo,
Joán Fuentes Castro, Pedro Gonc¡:alves,
Lois Magarifios, Lino Sllva, Carlos
Gonc¡:alves e Luís Ángel Fernández Garcia. Pódese solicitar á Corporación Semiotica Galega: rua da Deputación, 22ºB. 36640 Pontecesures. Salnevedra do
Ulla. Teléfono (986) 55 67 21. t
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• A Asembleia da Mocidade Indepen-

•MUSICA

pABLO

UJ

• Véndense catro fémias e un macho, Siberian Husky e Alaskan Malamutte, por non poder atendelos .
Prézo a convir. Excelentes reprodutores. (981) 65 06 44 e 909 47 53 02.

BANB OF THE WELSH
GUARDS

A banda da Garda de Gales actua co gallo da Exposición Mundial da Pesca. O Venres, dia 19, ás
10,45 da mañá fan unha
parada e desfile <liante do
<;::entro Cultural Caixavigo, de seguido ás 11 oferecen un concerto para escolares. Ao dia seguinte ás
7,30 do serán voltan desfilar no Centro Cultural e
lago ás 8, dan outro cm~
certo.
FREIXO ROCK

Até o 21 de Setembro no
Monte dos Pozos , instálase o cuarto ceri:ame Fteixo
Rock que produce 'a Peña
Freixo de Valadares. Destavolta actuan Guerrill.a Ur-

bana, Milicianos, Scarfa·
ce (Franza), e grupos da
comarca Keltoi!, B.C.
Records, Kunaxa, Ladilla
lnsubmisa, The Menciales, Skacha, Baltimore,
Bajón de Tensión, Noc hemi, Ares, Podridos,
Disturbio 77, Enemijo's
do Barbeiro, Kruce de
Kables, Zenzar, Misery e '
Inri.
•TEATRO

ÜLHARES DE PERFlL
Ou O mito de Greta Garbo.
O nomeado actor e director do Brasil Roberto Cordovan i traballa xunto a
Uxia Blanco, na montaxe
dos Olhares de perfil. Dous
pases, os dias 1.9 e 20 ás
10,30 da noite no centro
Caixavigo. · ·

Lisboa
•CINEMA
FESTIVAL GAY E
LÉSBICO

O I Festival d~ Cinema Gay
e Lésbico comezou o 13 pero demórase até o 28. A Videoteca do coricello e a Associac¡:ao ILGA organizaron
as proxeccións en tres salas·,
a Videoteca, a Cinemateca
Portuguesa e o Padrao dos
Descofmmentos, cun reparto
de sesións diárias que van da
tardiña á noite, Perta dyn
cento de fitas coas que queren acoller todo o universo
homosexual. Pódense peder
horários na Videoteca: Largo do Calvário, 2. 1300 Lisboa. Teléfonos (07-351-1)
362 35 61 .e 362 20 08. Fax:
. 362 32 28 ..•
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XELIS DE TORO
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scocia vén d e aprobar
un doble referendo que
posibilitará a creación..
dun parlamento propio con
poderes de recaudar impostos.
Gales terá o se u p ropio refer endo o xoves , cand o ae
este xornal, aínda que o par1a m en t o gal és n o n terá os
mesmos p_cideres en caso de
gañar o i. Exi te unha posibilidade rea l de negociación
de paz qu e acaden algún tipo
de aco moda mento entre a .
dú as comunidad de Irlanda
do N orte.

ANXO IGLESIAS

Os viciños da vila mariñeira comezan apercibir os benefícios da recuperacióh econseNaciÓn das suas casas

O.turismo de calidade descobre un Combarro reabilitado
beleceus-e· como obxectivo
prioritário a pavimentación da
rua da Cruz e o traballo coa pedra extendéuse tamén ao peirao
vello. Ao revestimento da calzada con pedra adoquinada do país predecía a canalización de
augas pluviais, de saneamento,
a instalación eléctrica, o levantamento do pavimento feitó con
pedra de fóra e a su'perarión das
desigualdades .do chan.

a

seis módulos diferentes
tos
desenvolverán parte das suas
práticas en Combarro. Co apoio
As suas actividades económicas máis importantes seguen
dun grupo de persoas contrataa ser a agricultura e a pesca.
das polo concello traballarán na
Nembargantes os viviños e virecuperación do entorno da
ciñas de Comb~rro xa ven no
igrexa de San Roque, na pavimentación de várias ruas que
comerci~ e na hqstelerian unha importante fonte de ingreconducen até o mar, na limpesos: A recuperación do seu
za e o acondiCionamento do
património por parte do Confrente do muro marítimo da rua
cello de Poio está a provocar
do Mar e do pátio da escala do
Campo. O programa tamén inque cada vez sexan máis os
visitantes que consideren a Na segunda· metade dos pitenta clue. a limpeza da fachada e do
renóbase todo o alumeado e insmurq do átrio da igrexa e a susvisita á pequena vila mariñeira
tálanse, baixo a supervisión de · -titucíón da cárpinteria exterior.
como unha cita inexcusábel
Património, farolas e papeleira~
no roteiro polas Rias Ba~xas.
que non rachen con eterno. A . A implicación viCiñal
Achegados en ringleiras á ribei- - pavimentac!óri da rua R.ua seguirónlle en ·outros dous proxectos
O traballo de reabilitación da vila
. ra, os hórreos escond~n as onnon se limita ao. acondiconamendas ás casas que se acabalgan
a pavimentaCión da rua Leira, -da
Cega, a recuperación da praza - to de lugares públicos. Teñense
ao longo de entrelazadas ruas.
O verde e nalguns casos o verféito tamén traballos en casas
na praia .do Padrón e d~ vários
mello das xanelas, -dos balcóns
particulares a petición dos seus
cal~¿cóns que .baixan ao mar.
Deride a especializade de cante-; proprietários. N~ste tipo de ac·e das portas mestúrase coas cores das flores que penduran nas
ria n·a Escol? taller pr.eparáro'.nse tl)acións as modif.icacións teñen
os báncós de pedr.;:i, os números
que contar co visb bon de Patrifachadas. E.n j 9-72 Património
declaraba C,ambarro "zóna artís- . postais e, os ~ar;t~ces .do _roeiro. - monio, e os particulares poñen
tica e mo-humentál". Doce anos ~
os materia.is. Trátase de -labores
j
despols. escomezou
andaina
Este ano púx9sé a. andar o - de lirnpeza de .fachadas e de
cuarto dos proxecto,s. A partir_ sustitución óu arreglo de xánelas·,
da sua recuperación por parte
dG> concello através do primeiro
oo mes -de Decembro cincuenta porta$ e balcóns. Nestes casos
P~trirfiónio só permite usar mateproxecto. da Es~ola taller. Esta- '-alunas da escala taller adscri-0- PAULA BERGANTIÑOS

a

riais tradicionais, é dicir, madeira
e ferro que poden ser pintadas
de verde na maioria dos casos e
en contadas ocasións de vermello. Caqa casa ten unha ficha particular oa que se describe o seu
aspecto iñieial, o estado actual e
como debería quedar no futuro.
"Até o .de agora a resposta viciñal
foi bastan~e positiva -explica tuci ano Sobra!, alcalde de Poio
(BNG)-. A xente polo xeral quer
recuperar a pedra nas fachadas".
Nembargantes dá con ta .de que
os maiores problemas veñen dados palas pequenas dimensións
que teñen as vivendas. Património está autorizando algunhas
ampliacións para poder gañar espácio sen alterar a fisonomía dos
edificios. Para apresentar as solicitudes un arquitecto do concello
asesora aos propietários. "Non é
difícil f?cer ver á xente -engade o
alcalde- que se pode conseguir
·un bon aproveitamento das vivendas sen rachar co entorno. A
chegada progresiva de turistas
contribuí.u a que a xente .se convenza do valor que ten a vilal e
da impórtáncia que ten poder
conservala". +

É doado c ri ticar os partido ·
po lít icos mái e e tán no
gove m o,
no n hai c.lúh1c.la
qu e o novo govcrno laborista
dirixido por Tony Blair p de
se r un h a boa presa a quen
fincarlle o dente; sen embargo é necesario admitir que
é a valentía e a vonta política, e o partido labori ta r n a. O resu ltado po itivo en
Escocia gañou e fundalrnentc
polo empuxe do partido labor ista, e 'de de logo se e obten
G a les se rá se n dúbida ningunha pola partido labori ta.
E se hai n egociacións de paz
en Irlanda do N orte débe e, a
predisposición do inn Feinn
a unha so lució n negociada,
pero tamén a un governo laborista qu e dun xeito tenaz
busca a p az en Irlanda do
N orte. A gora entén den e en
re trosp ec tiva a lgunha da
afirmacións de T ony Blair dicindo qu e o partid lab ri ta
ía ser moit o mái rad ical do
que moita xen te se esperaba,
e de que o proxecto de govcrno era para un mín im de dez
anos (<lúas lexislatura ) .
E tas dúas autonomía non e tán nada mái que <landa o
primeiro pas que outra po ·ibl e me nt e gu tran. anclo
T ony Blai r <le ixe o poder é
moi posible· 1q ue de ixe detrás
un Reino Unido radicalmcnt
diferen te ao Reino Unido au;
tod errorado, inxu t , e xenóf9b que d e i~o u detrá
partí;
do conservadnr. •

VOLVER ~o REGO

~
MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO '

TELF. (07 - 35 15 1) 82 01 300- FAX 82 01 309

VALEN~A

DO MINHO

' sano e}fercício do h umorismo " e "simpática
equ ipa" son algunhas
das fro res qu e Man ue l Fraga
adicou ao programa de Tele 5
Caiga Quien Caiga, que resultou
galardoado cun dos prémios
Femández Lat&rre de comunicación. Aos reporteiros de CQC
debía estar dándolles a risa ab
lembrar ao presidente da Xun ta
fuxindo dos ~eus micrófon os ,
soltando pestes e botándolles
aos seus gorilas n ada mais ach egarse a el. Tiña medo que lle
pe rgun tasen , co mo a Martín '
Villa, se n on botaba de menos
os anos nos que podia torturar'e
proibir a gasto. A Fraga esa bromas q_on lle fan grácia .•

