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Antón Costa: "O ensino en (?aliza segue
ignorando a cultura e a história própria"

Concha·Costas:
' "O nacionalismo

Vidal Bolaño: "Comerán alguns profisionais,
pero non se está a construir un teatro galego"
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A oposición poderia facerse co reitorado
d~ Vigo

avanza máis rápido que
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O censo eleitoral de emigrantes da Coruñ·a
tiña 20.000 enderezos trabucados
Posibelmente antes de que se
constitua o Parlamento galega o
Tribunal Superior de Galicia terá
que resolver o contencioso eleitoral planteado polo BNG , reclamando a anulación do escrutínio

de residentes ausentes (emigrados), no que foron admitidos votos sen certificado de censo. Só
na Coruña chegaron devoltos perta de 20.000 certificados de censo, enviados de oficio.
(Páx. 5)

A sismografia secreta do PP
As falla que se moveron no terremoto de 22 de Maio pasado on
a do Miño entre Lugo e Bele ar (a falla de Portomarin) e outras
próx imas en Sárria, T riacastela e Becerreá. l to é o que explica
lII Informe Xeml sobre a Série Sísmica de Lugo, realizado pola ub,
.dirección de Xeodé ia e Xeofí ica do In tituto Xeográfic , depen,
dente do minisrério de Fomen to.
Esta conclu ión apareceu publicada o 20 de Xuño deste ano, pero o
mini tério de Fomento fixo todo canto puido por mantela agacha,
da até despois das-.eleccións de O utubro. Nen sequer os fí icos do
lnstitut Jaume Almera de Barcelona e da Universidade Compluten e
de Madrid, -que realizaron un completo levantamen to sf mico du,
rante Xullo e Ago to, con corenta i mógrafo de preci ión, ti eron
acce o a este documen to. A axencias de eguro tamén e interro,
gan sobre tan prolongada reserva.
O govem o central do PP revela un fondo ntid patrimonial dunha
institución pública coma o Instituto Xeográfico, que tá para informar
e prever os efectos dos ismos e non para facer de Pimpinela Escarlata
do intereses eleitorais de Fraga. Non s6 non medran o recu
desti,
nados ao país, servido desde carro estacións dí tantes do triángu lo de
Lugo, enon que procura, case nove me es de i d terr m t , di,
vulgar outravolta observacións dun ridículo parernali m tranquilizan,
te, coma o de que cairon casas que xa taban en mal t do.
rnp',
rese esta actítude coa vontade previsora e o acabado m cani m d
anticipación da rede ismolóxica de Méxic , r ex mpl , qu
ten acautelará capital cando a c ta Oest d pai treme.
Por fin, cando o deputad d BNG nas Corte red m
infi rme,
ministérío de Fomento enviao en forma de comunic d a unha axén,
cia estatal para anticipar a publicación do com ntári e tup fac n e
ao resto de observacións preocupantes que c nt n. A principal: qu
causas que produciron o terrem to, esfcrrzo compresivo da fallad P r·
tomarín e doutras adxacentes, non desapareceu, qu
saiba. t

A. IGLESIAS

Xusriza de Ribeira contra os mariñeiros do Morrazo. A expresión xustiza
de ribeira, que define un procedimento apreseurado e visceral para resolver un conflito, acáelle á instrución da causa contra os mariñeiros do Morrazo por defenderen a Costa da Suavela. Os fallos do
procedimento revelan a intromisión esaxerada e partidista do ministério do Interior no caso. (Páx. 11)

Baltar non quere

OBNG xeneroso co PSOE

a Cabezas de primeiro

na nova distribución párlamentária

na próxima lista

O BNG vai permitir que o
PSOE estea presente en 3
das 8 mesas das comisións
lexisla,tivas que ten o Parlamento , seguindo o critério
de proporciona)idade nas
votacións . Este é un dos
acordos tomados na primei ra reun ión do grupo parl amentar naciqnalista, que debe inserirse dentro das decisións coas que o BNG vai
'tentar "democratizar as fun cións do Parlamento"..

municipal de Ourense ·
O alcalde de Ourense, Manuel
Cabezas , afi rma 1que nunca revelará os ocultos motivos que o
levaron a decretar o cese do
conc elleiro Xurxo Bermello de
todos os seus cárregos no govern o municipal. Despois de
afirmar a semana pasada que o
cese se produciu como consecuéncia da falta de Bermello
dun pleno municipal sen dar explicacións, agora argumenta por
toda razón que "non teño con fianza nesta persoa". (Páx. 4)

O BNG vai propiciar un
cámbio para que os critérios
de · democrácia
partici-

e

'

-pación presidan a organización do Parlamento e o traballo lexislativo . Asi o acordou o grupo parlamentar na
sua primeira reunión ce lebrada o 5 de Novembro.
Dentro desta "democratización", hai que inscribir a decisión tomada de posibilitar que
un parlamentário do PSOE
seña membro de 3 das 8 Mesas das comisións lexislativas que funcionan no Pazo
do Hórreo. O BNG estaría
presente nas outras 5 seguindo os critérios proporcio- _
nais das votacións. (Páx. 7)
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e se tomasen medidas serias .
contra a violéncia da muller, en
primeiro lugar haberia menos
morte.s poFque este ano irnos
camiño de batir records: case a
marte por semana", quéixase
Felisa Balboa Cardoso, psicóloga do centro de información e
da casa de acollida de Vigo, referíndose ás perta de 50 mullf?res vítimas mortais dos maos
tratos . "A solución non é re.:
presrón pero hai que ter en canta que está en mans de xustiza
evitar mort~s . Non é de recibo
que o home bata en ti, separeste, vaia a montarte un cristo é\O
· traballo e te acose. · Ai está o
éaso de duas mulleres que tiveron que irse ao extranxeiro porque non as deixaban"' vivir", si.nala a psicóloga de Vigo. Nas
casa de acollida prodúcense
translados de seguridade cando un agresor descobre onde
está a sua muller. polo que teñe11 que ser protéxidas en ocasións pala policía.

"

Tamén en Vigo foi notÓrio o caso
rre é que na maior parte dos cadEt Flora, unha muller que des- .. sos, os maos ·tratos trátanse copois de ser agredida, pasar pola
mo "falta", polo que a pena limícasa de acollida e separarse do
tase a unha multa ou a un arres_home, tivo que
to de fin de semaver como este
na. "É que horne
. prendía lume ao
vaia ao xulgado
seu piso duas ve- 1
para -receber unAo perguntar
ces. N~ngun xuiz
.ha amonestación
tomou unha medido xuíz e xa eso fiscal se a
da contra el. "Era
tá", sinalar Felisa
reincidente e foi
.muller provocou Balboa, quen
ela .a que tivo quEiJ
lembra resoluao home, esta
fuxir se quixo. E
cións xudiciais
algo seme.llante
que abrigan a vivjr xuntós a agreªº que ven qe pa- p~sa de vítima
sar erT Jaen: o hosor
e agredida.
culpábel"
me mata a ·muller
Ten que haber
e o xuiz déixan
tres xuízos de falSILVIA 0ARCIA,
ceibe porque non
tas para que se
avogada.
causa alarma sotrate como delito,
cial', di Felisa Bal!
polo que o agreboa.
sor poderia s_
er
sentenciado a unN-o Código Penal
h a pena de priaparece tipificado ,
sión de entre tres
desde o ano 1989, ·o delito de . meses a seis anos de cárcere.
violéncia doméstica. O que oco-. "Pero· non podemos dicirlle ás

a

mulleres que vaian para a casa a
acumular malleíras", sinala Silvia
García, avogada do Centro de
Estudios da Muller Alecrín en
Santiago . Nun xuízo de faltas
non é obrigatória a intervención
dun avogado polo que r:ion se lle
concede ás mulleres.
"Toda a sociedade é cómplice
da violéncia que sofre a muller",
explica a asistente social en
Compostela, Gloria Porto. "Tamén é violéncia a dos policías
ou gardas civís que non lle· dan
importáncia á agresión ou mesmo avisan aos agresores de
que a sua muller trata de pórlle
. un ha denúncia, a dos xuices
que interpretan a lexislacióh impoñendo só µnha multa duns
cantos -miles de pesetas, a dos
fiscais que ousan perguntar á
muller se provocou a pallosca,
a dá fam ília q,u,e se nega a recoñec;er .!Jn problema que debería ser privado".
·Pasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

De vítima á

,

concello ou aos xulgados máis
próximos para -pór denúnci~ ao
home e máis aos policías que se
negaron a atendela.

·Atención ·polici.a l

culp~bel

Hai pouco máis de duas semanas
celebrábase en Ribeira un xuízo
por maos tratos. O fiséal era quen
exercia de acusación particular e
o agresor "nen sequer se apresentou no xuizo para defender a
sua inocéncia", canta a avogada
Silvia García. "Pésie todo, o fiscal
perguntóulle á muller se provocara a reacción do seu home e diste
xeito era ela quen pasaba de ser
víctima a culpábel'', engade. Ese
mesmo fiscal acabou pedindo a
absolución do denunciado por
''falta de probas".

É un dos moitos casos de incomprensión do problema da violéncia contra a muller. Nen apresentando como proba o parte médico é suficiente porque os especialistas non indican cal é a causa das lesións senón que se limitan a especificar que "a muller di
que se debeu a maos tratos". No
xuízo de Ribeira a denúncia fora
apresentada en Agosto de 1996
e "por suposto que á vítima non
lle quedaban marcas físicas despois de tanto tempo''.
Ofensivas resultan tamén para
as responsábeis dos centros de
acollida de mulleres senténcias
como a que hai uns anos absolvía a dous acusados de violación
na Audiéncia Provincial de Ponteved ra , apoiándose "nas circunstáncias persoais da ofendida, unha rapaza casada, ainda
que separada e por isa con experiéncia sexual, que mantén unha vida licenciosa e desordeada,
como revela o carecer de enderezo fixo, atopándose soa nunha
discoteca e que se presta a viaxar en veículo duns descoñecidos como eran os procesados,
facéndoo entrambos no asento
dianteiro e poñéndose asi sen a
menor oposición en disposición
de ser usada sexualmente". Para
Felisa Balboa é a mostra máis
clara de como se pretenden xulgar condutas e non delitos rematando a acusadora en acusada.
No caso de violación dentro do
matrimónio , hai senténcias que
rebaixan as penas solicitadas de
12 a 2 anos ao considerar que "
a liberdade sexual non é tan ampla nunha persoa casada como
nunha solteira".

'Se·estivese calada, non-lle teria dado'

Cando a muller decide recurrir á
comisaria de policía .máis próxi-"Monte de merda", "non" me
ma ou ao cuartel da garda civil,
gasta que vistas así" ou "non
Pala sua banda, a asistente social
quen atende a sua denúncia é
quero
que fales con esa viciña"
Gloria
Porto
insiste
na
necesidaun home. A responsábel da casa
son algunhas das expresións
de de que se demanden máis
de acollida, Pilar González canta
que reiteradamante alguns hoservizos de atención á -muller na
que, sobre todo en zonas rurais,
mes dirixen ás_s~as compañeicomisaria, imprescindíbel tanto
pódense dar ·casos de que non
ras. Nun princípio, segundo a
para atender desó non se admi·
psicóloga
Felisa Balboa, résnúncias por violéntan as denúncias
;
ponsábel do Centro de Inforcia como por agresenón que mesmación e da Casa de Acollida
si ó ns sexuais. A
mo son invitadas
preciso que
psicóloga Felisa ·· de Vigo, nengunha muller xulga
a regresar á éasa
esta atitúde como unha imposiBalboa Cardosq
co agresor res,sexan policias · ten
ción ou agresión. "Hai inesperanza no
tándolle imporconsciéncia -dalguns maos tragrupo
de
policía
táncia ao "incimulleres as que
tos ainda-que suautonómica recén
dente". Tamén se
poñen _unha desatendan ás
criado na cidade .
dan casos de
·Valorización e
para atender á viomulleres
que
denunciantes"
descalificación
léncia da muller e
consiguen pór a
para elas mesque xa .existi"a na
denúncia pero
GLORIA PORTO,
mas. Supoñen
Coruña. "Agás _exnon reciben a cóque
un control
cepcións, cónstaasistenta social.
pia da mesma,
exaustivo dos
nos que hai algun
cando é imprescartas ou do seu
policía que maltracindíbel para dexeito de vestir é
ta á sua compamonstrar que non
normal e asumen
ñeira,
o
trato
vai
se trata dunha sique o que diga o
mellorando ainda
tuación de abanseu home vai a
que
seguimos
dono. Nestes camisa". O truco
pensando que é importante que
sos, Pilar González considera
está en "saber
unha muller que vai á comisaria
que o que debe facer a muller é
levalo".
sexa atendida por outra muller''. +
recurrir aos servizos sociais do

IE

.

Gloña Porto e Silvia Garcia.

seria, o seu primeiro home;
cando lle pede perdón , é a primeira vez que o ·ve disculparse
ou chorar e, ademais, no caso
de ter tillos, o home faí presión
con eles. Hai bastante de engano pero a muller entende que
debe sacrificarse. Tamén xoga
o medo ao futuro, á soedade",
sinala a psicóloga.

Fe.lisa Balboa Cardoso ten
claro como psicóloga que condicionantes como traballo e situación económica son impar- ·
tantes pero non
determinantes.
"Aquí acuden
moitas mulleres
maltratadas que
traballan fóra da
casa e levamos
tido casos de
persoas
con
moitísimos car, tos e posibilidades e, sen embargo, nun primeiro momento
de pánico non
lle serví ron de ·
As mulleres que
nada. Está claro
deciden solvenque son e_stes
tar a situación
pedindo axuda
casos os que o
teñen máis fácil
case sempre padecen violéncia A. 1.
para recuperarfísica. "Pero nense pero os maos
gunha muller vaitratos traspasan
se de casa á pri- · -.
·as clases soengunha
ciais", sinala.
meira labazada.
muller marcha
Tamén matiz.a
Ten ~que repetiras causas da
se a agresión pavioléncia dos hora que reaccio- . da c~sa á
_nen ou que os
mes,. que está
primeira
moi arraigada e
agredidos sexan
non se pode exos seus fillos", silabazada
plicar só en banala a psicóloga.
do home"
se ao desempre'Na casa de acogo ou a enfermi~ .
11 ida ten habido
FELISA BALBOA,
dades como o
mulleres que atualcoolisrrio. "Hai
raron malleiras
psicóloga.
homes alcoólimáis de vinte
cos ou que non
anos; iso é. difíciJ
teñen traballo
que se repita coque non baten
as máis novas,
nas suas mulleque non deixan
que a situación se alongue tanres. O problema é que case
to tempo", sinala Felisa Balboa.
nengun percebe que a sua actuación non é sana, nen favorece unhas relacións igualitáMáis da metade das mulleres
que pasan pala casa de acollirias. entenden que o s·eu ded a voltan coas sua parellas.
ber é controlar e ser autoritáAinda, que segundo Felisa Balrio. Os que van a un psicólogo
boa, xa non nas mesmas con- _ fano presionados pola muller dicións. "Desde o momento en
pero coidan que ·non teñen
que lle perdoa, a muller vai esnengµn problema. O máis fretar máis alerta ~ H ai causas
cuente é que diga que ela o
comprensíbeis para entender
trastorna, que non lle fai caso
porque unha muller volta con
e que se estivese calada el
que a agrede: nq. maioria dos
non lle pegaría", conta Felisa
casos é a sua primeira relación
Balboa.+

A. PANARO

IN .

Outro caso recente, desta vez en
Noia: os tillos da agredida acu den ao xuízo como testemuñas.
O home ameazara de marte á
muller pero tamén neste caso o
fiscal solicitou a libre absolución
por falta de probas e quen tivo
que pedir a condea foi o avogado da vítima e o próprio xuiz.

Terrorismo na casa
'l

Recolle o xornalista catalán Javier Caños no seu libro
Maltratadas o seguinte dato: entre 1983 e 1993, 370
persoas morreron por atentados cometidos pala ETA
mentres no mesmo periodo a cifra de vítimas por
violéncia contra a muller foi o dobre. Este balance só
incluía ás m'ulleres que morreran no acto, non as que
finaban no. hospital tras un ha agresión; o reconto de
vítimas do terrorismo contaba coas duas
circunstáncias. Esa é unha das razóns palas que nos
últimos tempos os colectivos de mulleres fan fincapé
na comparación de ambos fenómenos; se o dos
mortos da ETA é destacado polas institucións,-méios
de comunicación e videos sensibilizadores, as martas
na sua casa só aparecen no informe anual dos
servizos sociais do Estado.
Outra das razóns da comparación co terrorismo
.
procede dunha mesma raiz: o terror. A violéncia
doméstica produce angúria'e medo nas mulleres que a
padecen, moitas máis das que denúncian. A presión,

sexa social ou económica, fai que a malleira quede na
casa. Se nas próprias comisarias ou xulgados non se
considera delito, é comprensíbel,que unha parte
importante da sociedade enfrente a violéncia contra a
muller como un conflito privado. Escóitanse os golpes
ou os berros pero nen sequera se marca o númeró de ·
teléfono da policía "porque entre eles xa se amañarán"
ou "porque na vida·dunha parella non hai que
meterse". A muller que falece~ o pasado ano en
Santiago palas patadas do seu compañeiro tamén se
fartou de ber~ar e xa pasara por urxéncias máis de ·
vinte veces. E máis fácil sensibilizarse palas labazadas
aos nenas ou polo roubo dun.coche. Enton si se
chama á policía e, entón, ~sta si acude.
Hai xa en Vigo e na Coruña grupos policiais adicados
a tratar a violéncia contra a muller pero sen mulleres
·axentes. Unha tímida circular dó Ministério de Interior ·
na etapa socialista invitaba ás mulleres a denunciar os
actos de violéncia acompañadas dalgunha amiga,
.•

avogada ou asistente social para paliar a exclusiva
preséncia de-homes policías tomando notas. Calquer
psicóloga ou profesional dos servizos sociais coincide
ao reiterar a necesidade de que as mulleres sexan
tratadas nese momento por mulleres xa que non é o
primeiro caso de solidariedade do axente co agresor.
Tamén seria aconsellábel a criación dunha fiscalía
adicada á violéncia contra a muller. Non vai rematar de
súpeto coa discriminación sexista, arraigada na cultura
e na so.ciedade, pero se nas comisarias e nos xulgados
a violéncia doméstica deixase de ser unha "falta", si se
rematarían coas martes. Nengun xuíz·cáqal pode
condear a unha muller a vivir con quen corre risco de
marte ou absolver a un home que mata á sua esposa
porque non cría "alarma social". Están corroborando a
opinión dos que pensan, non poucos, que a muller
"
pode ser propriedade dalguén e, por supasto,
aliñándose
lado do terrorismo dentro da casa .•
ANOSA TERRA.
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Argum~nta que non ten 'confianza nesta persoa' pero négase arevelar as razóns·

Oalcalde de Ourense
confirma que hai motivos ocultos rio cese de Ber"1ello
este non semellou darse por
enteirado. Moi ao contrário.
Nas suas primeiras declaracións afirmou estar "moi contento pola decisión tomada polo alcalde" . O mesmo día que
se anúncia a destitución era
significativo ollar a Guiña Crespo , Xosé Luis Saltar e Xurxo
Bermello celebrando unha
grande festa despois da inauguración da Feira Galaico Portuguesa. Os seus sorrisos contrastaban coa faciana de pe lengrín do Corpiño que mostraba o alcalde.

-*A.E.

O alcalde de Ourense, Manuel
Cabezas, afirma que nunca revelará os ocultos motivos que
o levaron a decretar o cese do
concelleiro Xurxo Bermello de
todos os seus· cárregos no go- _
verno municipal. Despois de
afirmar a semana pasada que o
cese se produciu como consecuéncia da falta de Bermello
dun pl~no municipal sen dar
explicaéi9ns, agora argumenta por toda razón que "non
teño confianza nesta persoa".

.

•'

Un decreto aclarando as razóns
do cesamento dun concelleiro .
non é o normal, pero o alcalde
de Ourense, Manuel Cabezas, asi o fixo para explicar os motivos polos que o seu compañeiro •
Xurxo Bermello foi expulsado do
órgano de governo municipal e
relevado dé todas as funcións.
Pero nen o decreto, nen as de2
claracións de Cabezas aclaran
\
nada, senón que dan pé aos · Xosé Luís Baltar pr.etende desprazar a Manuel Cabezas do primeiro lugar da lista do PP nas próximas eleicións municipais. A. IGLESIAS
máis variados comentários na
cidade das Burgas. ·
llor informados de Ouren-se , fáque existe tamén un enfrontapor Saltar ao confecionar as lismento político entre Cabezas e
lase de duas razóns que levarítas , o barón de Ourense necesiSe nun primeiro momento o alan a Cabezas, "un tipo raro ~ toBermello: comezarian a xogar a
ta un home na capital que se
calde ourensán argumentou o
última partida qe cara a cansezudo e bastante autoritário", a
rinda ao seu xe ito de facer as
cese afirmando que Bermello
tomar esta decisión. Por unha .guir a.cabeceira de lista par.a as
causas, qué sexa mais submiso
non asistira a un pleno e q-1,.1e,
banda estarían "razéns de tipo
do que é Manuel Cabezas. Serpróximas eleicións municipais.
pasados cinco días ainda non lle
persoal", que non serian outras
mello, que xa foi candidato , seexplicara os motivos -da ausénque diferéncias económicas nalBermello, home
mella cumprir millar o perfil que
cia, agora o alcalde fala de "que
guns negócios que antes tiveron
un Manuel Cabezas qtJe lle troude confianza de Baltar
tomamos esta decisión por ouen comun. Fálase de intereses
xo ao PP ourensán xa alguns
tras razóns que non quera coen sociedades de seguros que
lios, non só palas suas implicaXurxo Bermello, un home de
mentar''. O estraño faise ainda
antes compartuan e que Bermeconfianza do presidente da Decións empresariais, senón por
máis tépedo cando afirma que
llo s_e quedaría en exclusiva.
putación, Xosé Luís Saltar, sedecidir unilateralmente, coma
non revela os verdadeiros moticando se aumentou o soldo ao
mellaba ser o home que encavos polo "respeito persoal que
Ainda que a maioria das fonte~
comezar a lexislatura.
bezara a lista da dereita nos últille teño a Bermello". Ese respeiconsultadas por esta redacción
-m os c.o mícios autonómicos.
to -non lle impide dar como ra- afirman que "detrás deste cese Sorprendentemente, a última Ao cesar a Bermello na suas
zón última que "non teño conten que haber motivos econófuncións, que reparte entre o
hora, foi substituido polo seu pafianza nesta persoa" . .
micos", que non sempre son caresto dos concelleiros, Caberenté Celso Delgado.
paces de explicar convincentezas pretende asestarlle un golMentres tanto, nos lugares mimente, no que todos coinciden é
Despois do golpe de man dado
pe ao seu contrincante , pero

OPSOE estuda como prescindir de_Caballero
O PSdG-PSOE estuda ·a manei- · conipeténcias entre o presidente
ra de sacarlle peso político a
do grupo e o voceiro. Oeste xeito
Abel Caballero na próxima lexisCaballero levaría nominalmente a
latura sen que quede publicadirección política do grupo parlamente desautorizado. Francisco
mentar, mentres que o voceiro
Vázquez_non quer "relevos trau- - sería Pérez Touriño. A Caballero,
máticos" que tamén o afectarían . · non só lle botan na cara a sua
a el, nen prescindir de Abel Cadesastrosa campaña eleitoral, seballero despois de "sacrif~carse" .. .- nón o seu antinacionalismo e preapresentándose como candidatO
poténcia que, na prática, o invaliá Xunta. Pero a maioria do -partidaría para pactar co BNG, sobre
do, incluindo os seus anteriores
todo despois das -boutades da
partidários, non confían no ex misua campaña eleitoral..
nistro para comezar unha nova
xeira que, ~odas están de acorde,
.Caballero: sería o responsábel
necesita o PSOE. Desde Madrid . nominal, p_ero_ a dirección política
piden tamén renovación.
dos parlamentários socialistas, a
mai_oria até de agora afíns a
O xeito de restarlle protagonismo. · Francisco Vázquez, levaríaa a
político a Abel Cabalrero pasa
executiva. Caballero irí~ pasanporque non asuma a ·portavocia
do pouco a pouco a un segundo
no Parlamento, algo que non adplano, até acabar condenándoo
mite o que foi candidato á presi-- á última fileira dos escanos, co.- déncia da Xunta. A fórmula que
mo ocorreu con González Laxe
están a estudar agora no PSOE é
ou con Sánchez Presedo. É a
a de reformar o .regulamento do fórmula tantas veces ensaiada
grupo parlamentar, distribuindo as
no PSdG-PSOE.
/

Mentres discuten e adaptan a fórmula, a executiva socialista decidiu encomendarlle a González
Laxe a coordenación dun documento de reflexión sobre as cau~as da derrota eleitoral e a percura do .camiño a seguir. Sorprende
que sexa Laxe a persoa ,que asuma esta tarefa por non ser un teórico xeneralista. Esta designación
ven a ser, na prática, unha desautorizaci9n de Caballero pois, antes dos comícios, todos os inquéritos daban ao .ex presidente da
Xunta como millor situado na carreira eleitoral, serido o candidato
de amplos sectores do partido.
Con Laxe de coordenador da futura estratéxia política, Vázquez
pr.ocuratender pontes cos sectores contestatários que son os
úni'cos que foro_n guen de elaborar, ao longo destes anos, propostas alternativas , amplamente
derrotadas, por outra banda, en
todos os congresos.•
·

Os médios locais non só puxeron de manifesto estas coincidéncias, senón que, algúns, co-mo La Voz de Galícia, realizaron inquéritos entre distintas
persoas relacionadas coa política, mesmo concelleiros do PP.
Nestas sondaxes chegábase á
conclusión de que Manuel Cabezas é o perdedor dunha crise
que todos negan que exista non
concello de Ourense.
Segundo algunhas fontes , os
enfrontamentos do PP non concello de Ourense xa veñen de
atrás. Cítase, por exemplo, que
cando sairon a concurso diversas adquisicións relacionadas
con Tráfico , área da que era
responsábel Bermello, ao final
quedaron valeiros por non porse
de acorde concelleiro e alcalde.
O grande problema venlles ago ra aos distintos concelleiros da
dereita ourensana. Non saben
a que carta quedarse e por
quen apostar. Cavilan que , se
se alían con Bermello, Cabezas
pode cesalos tamén a eles e, se
fan causa comun co alcalde ,
Saltar vai deixalos fóra nas próximas listas municipais. •

A. EmÉ

Delegados provinciaisna corte de Fraga
A anacrónica situación na que vive o Partido Popular na G aliza,
estruturado nun réxime provincial, ilustra abondosamente sobre
_as eivas. da sua política. Hai oito anos que, fronte á sua disgregación, Fraga lribame decidiu irrumpir no panorama político galega
e submeter aos díscolos. Máis, na vez de facelo, asentou o seu poder nesa mesma estrutura.
·
_ Só os manexos dos resortes comunicacionais lle permiten
apresentarse como un presidente que governa. Todas aqueles
. cámbios qúe quixo impoñer na política galega e que podian esnaquizar as baronías populares, foron sistemáticamente boicoteados
internamente, desde o desenvolvimento universitário, á comarcalización, pasando pola fus.ión das caixas de aforras. A sua dependéncia do provincianis~o é tal que, en plena campaña eleitoral, surprende ao anunciar publicámente que formará Go_verno segundo os votos que cada quen recolle. Por iso non hai que
estranarse agora de que os distintos baróns reclamen parte do botin prometido, considerando que os votos son da sua propriedade,
conseguidos dentro da legalidade ou nas suas congostras. Todo semella indicar qu~ o novo Govemo autonómico. está formado por unh a e_,spécie de delegados provincfais na Corte de Fraga. •

·
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Na Coruña non apareceron
20.000 dos emigrantes inscritos no cens~
Posibelmente antes de que se
constitua o Parlamento galego
o Tribunal Superior de Galicia
terá que resolver o contencioso eleitoral planteado polo
BNG, reclamando a anulación
do escrutínio de residentes ausentes (emigrados), no que foron admitidos votos sen certificado de censo. A maiores un
dato novo amosa a absoluta falla de fiabilidade do censo elaborado que se duplicara nos
últimos catro anos: só na Coruña chegaron devoltos perto
de 20.000 certificados de censo, enviados de ofício, por estar equivocados os enderezas.
As acusacións do deputado do
BNG Alfredo Suárez foron contun-.
dentes , "ternos sospeitas fun dadas de que se tiña preparado
un pucherazo eleitoral para o caso de que a maioria absoluta do
PP estivese no ar''. A reación irada de Fraga negando esta acusación non é dabondo se se revisa
como foi o proceso seguido co voto dos emigrantes, cunha mecánica de sinxela manipulación e que
ainda hoxe non canta con garantías que impidan o fraude masivo.

derezos. A maiores , e como sucede en moitas ocasións nos
concellos galegas, un emigrante
non ten que traer a baixa dese
rexisto para darse de alta no
conce.llo no que reside, o ql!e
posibilita a duplicidade de inscripción e, daquela de voto.

Fraxilidade do secreto
A mecánica do voto do emigrante ten escasas garantías. Teoricamente cada galega inscrito
no exterior recebe nun sobre o
seu certificado de censo e papeletas de todos os partidos. O envio ás Xuntas Eleitorais provinciais real ízase por correo , pero
ninguén pode garantir que é o
próprio votante quen o fai, porque só é ese certificado do censo o que dá algunhas garantías,
que se perden por completo se
son admitidos votos sen ese documento como ven de suceder,
apesar de que está probido explícitamente pala lei eleitoral.
Os anúncios pastos polo PP en
diferentes paises sudamericanos , convidando a votar nos
seus locais abonda na impresión dun fraude organizado, como ten denunciado o BNG no
seu contencioso ante o Tribunal
Superior galega, máxime cando
a admisión de sufráxios sen certificado de voto permitiria que,
cun listado do censo de residentes na man, poderianse enviar
unha manchea de votos falsos.

.

O Consello de Universidades
sinala que o' proxecto Marc~te
non r~sposta á-demanda

5

O informe dÓ Consello de Universidades sobre o·proxectp de, universidade privada de. Pqnteareas que lidera o
,,_: Grnpa Marcote, é désfavorábel, como xa $e deu a coñe-. _
cer en Outubro coincidindo co periodo eleitoral na Galiza. Os deputados do BNG no Congreso sqlicitaron información ~qb~e a ava~iacifoé do Cór}sello Q.e_Univ_e,rsidades, orgao consultivo d~~PE?ndente -do Ministérip de Oultu ..::
ra· e Educación , e no informe ponse de · manifesto que a
memória da Universidade do Atlántico está incompleta .
.O proxecto, avalado e apresentado poi a X unta, non resposta á posíbel demanda universitária do país nen ás
especialización xa que "as titulacións non respostan a un _
critério definido ... Por un lado, se elixen títulos cunha
considerábel aceptación no. mundo laboral pola fácil inserción dos seus titulados en dita mercado, como Fisio. terápi.a ·ou Ciénc;ias da Actividad e Física, por outro únense a estes títulos outros de ditinto ámbeto como. Xornalismo ou Traducción e lnte.r:_pretación". Indica ademais
que o proxecto universitário , para o que está previsto o
seu cornezo o vindeiro curso, analisa debilmente o apartado do profesorado que .vai precisar o que pode respostar "á improvisación , falla de méios ou a úséncia da
aconsellábel dimensión que un proxecto deste tipo debe ter" . O Consello .recomenda, tras reseñar a auséncia
da análise d.a repercusión que teria na Galiza a Universidade do. Atlántico, que se debe reformular a proposta. +

As deficiéncias atopadas posibilitarían un fraude masivo
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Voto clientelar
Os asistentes aos escrutín(os
puideron atestiguar o grau de
descoñecemento e dependéncia
dunha importante cantidade dos
votos recibidos, que viñan acompañados de peticións de traballo,
disculpas por non poder mandar
tainén o voto dun parente difunto
ou diferentes agradecimentos. A
diferéncia era manifesta entre os
sufráxios chegados de paises
europeus e latinoamericanos,
nomeadamente Arxentina e Uruguai onde o PP fixo os principais
esforzos, solapando a actividade ·
institucional e da Xunta. O contencioso eleitoral pendente de
resolución tamén abonda nesta
duplicidade, informando sóbre
as sucesivas viaxes de Fraga,
Hernández Cachón, Romai Beccaria, Vázquez Portomeñe e
Amarelo de Castro, quedando
en América nos meses prévios á
campaña eleitoral várias persoas
encarregadas de axilizar o voto
emigrante.
Os nacionalistas veñen reclamando desde hai anos que o
voto se realice nos consulados,
constituidos en mesas eleitorais.
No ano 1996, promoveuse unh¡:i
concentración no consulado de.
Buenos Aires, reclama.ndo que o
voto se realice só por esta via
como única maneira de garantir
a limpeza do proceso eleitoral.

Nos últimos anos o censo denominado de "Residentes Ausentes", ten inflado considerabelmente. Tendo en canta que este
rexisto ten unha utilidade basicaUn últfmo aspecto tamén foi simente eleitoral , non deixa de renalado na denúncia nacionalista,
sultar sospeitoso que o que antes era un proceso que gardaba
A fronte nacionalista recorreu á
segundo indica o seu represencertas formalidades hoxe convía xudicial toda vez que, surtante Francisco Jor.quera , "os
verteuse en facilmente violábel.
prehdentemente, as xuntas eleiemigrantes póden recJamar que
Até hai poucos anos a persoa
torais provincial e central, delle. reembolsen os gastos do enque se quixese inscribir_ neste
sestimaron os seus recursos
vio -cerca de mil pesetas se ven
censo debía ir ao consulado co- ~ porque ainda considerando irrede América. Se o voto se organiguiar os máis de 1.500 votos adrrespondente e pedir a alta. Sen
za desde as sedes do ep tamén
embargo nos últimos meses as
mitidos na Coruña sen certificase pode dar un fraude monetádo de censo, consideran que o
representacións consulares insri o, pequeno quizais pero moi
significativo .politic9mente". +
cribiron automaticamente a toresultado non había variar.
das as persoas do seu rexisto
nese censo , que teria. despois
que ser revis"ado polos servícios
Resultado do censo de residentes ausentes
de estadística provinciais.
Pontevedra A Coruña
Lugo
Ourense
A mellar proba de que esa filtré!xe imprescindíbel non se realipp
11.254
5.080
16.141
6.487
zou con rigor é o feíto de que,
1.7871.997
3.889
4.522
PSOE
só na Coruña, recibíronse de
764·
BNG
1.125
255 '
481
volta perta de 20.000 certificados por non ser correctos os· en>

Fomento pede .cero pta. a dous labregos
de Ourense por unha empresa i~exis~nte
Dous labregos de Ourense receberon a notificación de
Ministério de Economia e do Instituto Gak!go de
Promoción Económica (lgape) para devolver O pesetas
por receber unha subvención de O pesetas. O que non ten
explicación aparente· comezou cando estes dous homes
ourensáns cubriron unha solicitude para unha axuda do
lgape. Non continuaron cos trámites porque o momento
non era propicio economicamente para o seu proxecto;
·nen continuaron co expediente, nen receberon unha
peseta. Cando xa tiñan dado por morto o proceso,
receben as notificacións para devolver O pesetas xunto
aos intereses pola cantidade percibida de o pesetas e un
- incuniprimento do 100% en criación de emprego e
beneficios do seu proxecto. •
·

Manifestación en Madrid contra a supertaxa en Outubro de 1996.

X.C.

O·BNG apresenta iniciativas in$~tucionais
en defensa do sector lácteo
O vindeiro 13 de Novembro reunirasé a Mesa do leite coa
·intención de estabelecer un calendário de mobilizacións en
caso .de que o sector teña que facer fronte ·finalmente á
sanción de ·1.800 millóns de pesetas que lle impón a Unión
Europea por ~obrepasar a cuota de producción. Pala sua
banda o BNG ven de anunciar que solicitará a comparecéncia inmediata no Parlamento do presidente do Executi- vo galega, Manuel Fraga, para que explique porque a Xunta_se nega a pagar a supertaxa, e no Congreso da ministra
de agricultura, Loyola de Palácio, para que oferezca as cifras concretas sobre exceso de producción e aclare a política que vai seguir o governo no sector. O BNG, que fixo
pública a sua intención de apoiar as mobilizacións que se
convoquen no sector, anunciou a apresentación de enmendas aos Presupostos Xerais do Estado referentes ao
-pago da supertaxa e ao estabelecemento de partidas concretas que permitan o cumprimento do Plan de Calidade
Lácte.o da Unión ·Europea que entrará en vigor en Xaneiro
do vindeiro ano e que poderia supor o peche de 19.000
unidades de producción agrária. Esta organización tamén
anunciou que apoiarán a creación dunha interprofesional,
dun grupo lácteo gal ego e dos contratosa homologados.•
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OPtNIÓN
o VIZOSO PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQl.}ITECTÓNIco GALEGO VEN SENDO ATACADO POLO PASO DO
TEMPO, A AUSÉNCIA DE POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN,
O EXPÓLIO A MANS PRIVADAS, PERO T AMÉN AS OBRAS
PÚBLICAS. SON ESTAS AS QUE A VECES, POR NON TER
EN CONT A A SUA INFLU~NCIA SOBRE O ·_MÉD~O, DJ;:S-

TRUEN .RESTOS ARQUEOLÓXICOS OU IRRUMPEN NO
MICROCOSMOS DE CONXUNTOS MONUMENT AIS
CLAVES .NA CONSERVACIÓN DA IDENTIDADE DO PAÍS.
O ARQUITECTO URBANISTA CARLOS FERNÁNDEZ
ANALISA AQUI O IMPACTO DA CONSTRUCIÓN DUNHA
. AUTOESTRADA ·NOCONXUNTO DO PAZO DE OCA.

O FINAL DO.PAZO DE O.C A
.

PESCAR
MENOS
·E PESCAR
MELLOR

'

CARLÓS .H . FERNÁNDEZ COTO

XOSÉ

M. PENA SAMPEDRO

'

sufrida.palas Torres de Oéste, en Catoi:ra (Pontevedra) , co trazado da ponte
que une as duas.ptovíncias, un.ha intervención sen volta, sen solución, para a
vida.

Hai vários días que ·estou a ler na
prensa notícias sobre ·a posíbel actuación no contorno do magnífico Pazo
de Oca (A Estrada), por mor do trazado da nova autoestrada SantiagoOurense; foi a fotomontaxe aparecida no xornal La Voz de Galicia odia
1O 9e Agost:o a que me incitou definitivamente a expresar o meu crité- ·
rio sobr~ o tema, como _estradense e ·
como arquit€cto sensibilizado coa
paisaxe e co património arquitectó·
nico galego.

Debemos botar unha ollada aos esforzos
que estén a facer as nosas comunidades
viciñas, como Asturias, Castela, mesmo
Portugal, sen ollar para povos máis afastados, pala _conservación., respeito, e
mantimento do património arquitectónico e meioambientaL Ese é o camiño
que ternos que seguir; non é necesário
rexeitar o progre&o, pero: de que nos vale pros(?erar se desatendemos o legado
tan valioso que nos deixaron os nasos devanceiros? Habemos de buscar solucións integradoras, coeren_tes, custen ~ gue custen.

Pala interpretación da imaxe á que_
me refaro, a intervención consta
dunha-ponte-viaduto elevada de formigón ·Di o arquitecfo César Portela deste conxunto p.acego "non existe precedente ·do
que atravesa horizontalmente as terras do
Ulla, a unha distáncia perceptíbel desde o
tratamento itinerante da auga a través dos
conxunto pacego' que, desde a perspectiva ~xardins, nun alarde surprendente de enxe- ·
visual, racha a paisaxe en dúas, sen posibiliño e sensibilidade".
Desde a Administra~ión débese ter en condades-de integración. isto produce un impacta o coidado e o mimo co que os donos
to directo sobre a estrutura orgánica-do cqn•
É.como un microcosmos, con vida propria,
(non galegas, por certo), manteñen o Pazo
torno, que non se pode agachar, unha brutal
e este é o seu mai.or valor; sen ésquecer que - de Oca, á vista da cantidade de adultérios
barréira artificial, claramente prexudicial pa- . se ·frata do xardi11 galega máis ·antigo, do
que están a sofrer. moitos dos nasos pazos
ra o magnífico ambiente do monumento: un
que se teña coñecfmento, que reflec.te a
por parte dos seus proprietários, estragánelemento ~lleo , non desexado por aquel, endoos, na busca dun falso "progreso'', debiimutabilidade do tempo.
do, máis que nada, á sua ignoráncia e á imtremetido, que alter'ª'ria o equilíbriq_ preexistente, asi como a estrutura orgánica actual
De levar~n adianrn o proxecto publicado,
perícia das Administración.s responsábeis
(os concellos,_ a Xunda paisaxe natural, unha actuación indigna
esta bucólica paisaxe ·
, da atitude humana, máis identificada co'a fria
verase turbad.a polo zu-·
ta). Ese non é o cami~
ño do futuro, como eu,
mecánica do enxeñeiro que coa sensibilidade
mido afastado dos veícomo un
dun paisaxista.
'
culos a alta _velocidade
ropeus que somos.
ao pasar pola autoestraPero ainda que se pudese disimular tras a
da, o' que constitu~ria . - micrOCOSffiOS, TOil vida
Creo que a única solucolocación dunha barreira vexetal, hai un
un inevitábel foco da pr,ópria, trátase do xardin ción para o Pazo de
aspecto que me preocupa máis que 'O visual,
contaminación acústiOca ~eguir sendo o que
gal~go máis antigo,
e que pode pasar desapercebido no papel
ca, que dirimida o rité e o que foi, sen remó -acústico das augas e
pero non na realidade, que terá íncidéncia
nunciarmos ao progredo que se teña
tras a posta en funcionamento: o aspecto
das follas das árbores,
so, é o de substituir a ·
acústico, a contaminación acústica, e non
acabaría coa paz, consponte da autoestrada
·cqñecimento, que
· precisamente por decibélioscdabondo setituiria a marte do Pazo
que cruza as terras de
reflecte a- imutabilidade Oca por un túnel sotenón ·p ala continuidade, constituindo un · de Oé:a.'
elemento quizá máis 'degradante que o virrado, coa reintegrado tempo"
sual, obviábel dándolle as costas.
Proba disto, ternos a re~
ción e rexeneración do
ce_n te experién~ia do
espazo imediatamente
impacto da autoestrada
Lembre,mos que a percepción dun ambiente
superior; penso que seou dunha paisaxe non é só o resultado visual
Santiago-Ferrol~ sobre o
ria a solución que daria
da imaxe ~riada na retina humana, .senón
contorno do Pazo de Mariñán (Bergondo-A
calquer país europeu, con história e con Pª'
que é unha estrutura sensitiva· que se comCoruña), da que ainda ninguén falou, que eu
trimónio, que o aprécie. •
saiba.
·
.pleta co resto dos sentidos; a pais_axe séntese
pola vista, polo olfaro, e polo ouvido, fundaCARLOS HENRIQUE FERNANDEZ COTO é
ment_almente, de forma conxunta, e se nos
E volvendo máis no · tempo, velai a desfeita
arquitecto municipal
. concentrasemós soamente nalgún deles, sería
outra paisaxe diférente; é·como unha sensaXosé Lois
ción subxectiva de cada indivíduo: se a vista
nos permite apreciar a forma, a cor e as con- '
texturas, o arrecendo e o son completan a
imaxe, que muda segundo a estación do ano,
e mesmo durante as distintas horas do dia.

'E

Má1ia a importáncia que adquire pola súa .
magnífica composición pétrea barroca, ·o
·pazo de Oca (declarado ·BIC) é transcen-.
dente polos seus xardins, e pola integraciótl
daquelª nestes, asi como o grande valor do
contorno paisaxístico, coas suas fragas, prados, _corredoiras, etc., no que domina o
equilíbrio,' da forma ·e das cores, nunha esti.-utura própria natural, de formas dinámicas, que varia coas épocas do ano. Non pode ent.enderse ó pazo sen-a auga, nen pode
entenderse Oca sen o seu entorno: un conxunto de sensacións causadas polo imenso
cromatismo das espécies arbóreas, dos reflexos da pedra sobre a auga, o son inducido
polo seu movimento .e pola caída da folla;
cumpre unha función vivificadora, amortecendo o dramatismo da cenografia barroca.

· Quizáis, e unha vez que se celebrou a
Exposición Mundial da Pesca na cidade
de Vigo asi como a XXX Conferéncia
de Ministros de Pesca do mundo na illa
da Toxa, seria importante lembrar que
o sector pesqueiro españolé un dos que
mái.s sofre a competéncia internacional. O programa específico para a
mellara do sector pesqueiro é o proxecto Albatros, ferramenta do Fondo Social
Emopeo para axudar ao sector pesqueiro a adecuarse ás limitacións das capturas establecidas pola U.E. para o vindeiros anos. Este programa poderia evitar o aumento do paro no ector mediante a criación de novos pastos de
traballo. Todo iso formando a xente do
mar en novas técnicas de traballo, como a hosteleria, o turismo de mar o desen vo lvemento da acuicultura, entre
outros. T amén se poderian impartir
cursos de formación para mellorar a
xestión da calidade dos produtos do
mar ou para mellorar a seguridade dos
traballadores do sector, oferecendolles
os coñecementos necesários para que
poidan coordinar, coidar e protexer os
recursos marítimos para a súa explotación a longo prazo.
Uri acordo recente dos ministros de pesca dos países que forman parte da Unión
Europea establece "que as flotas pesqueiras deberán reducir as súas capturas nos
próximos cinco anos". Isto é unha sinal
evidente e clara de que é necesário
concienciar ao sector pesqueiro de que
se deben explotar os recursos existentes
de maneira racional. A sobreexplota,
ción dos caladoiros é un feito e o perfeizoamento dos enxefios de pesca xa non
debe buscar capturar máis, enón pescar
mellar, capturando só a espécie bu cada,
respeitando as que viven no seu entorno
natural. Até hai pouco tempo, cada vez
que unha espécie empezaba a e ca ear
reacionabamos cun novo invent para
perfecionar os nosos métodos de pesca e
acabar de esquilmar o caladoiro.
Os obxetivos do proxecto Albatros son
fundamentais, xa que hoxe pescamos 20
veces máis que hai 100 anos. Segundo
dados estadísticos fiábeis, a prindpios
deste século capturábanse en todo o
mundo 5 millóns de toneladas de peixe.
En 1990 o volume das capturas acadaba
cifras próximas aos 100 millóns de toneladas. lsto quere dicir que en menos de
100 anos multiplicarnos por vinte o volume das capturas e para iso é necesário
cambiar mentalidades e actitudes. Ainda
que para os pescadores e mariñeiros os
barcos e os aparellos son as súas ferramentas de traballo, o seu verdadeiro' capital é.o recurso vivo do mar. Por iso, como sinala a própria Unión Europea a traveso do proxecto do que falamos, ternos
que pescar menos-, pero sobre todo pescar
mellar.
40 por. cento da povoación
mundial vive na costa e para a primeira
década do século XXI, o consumo hµmano de peixe ascenderá a 20 quilos por
persoa e ano. Senda asi ternos que reparar os danos causados no ·pasado e volver
a conquistar o mar a tr?-veso da concienciación do sector e co apoiO necesario da
investigación é a aplicación da acuicultura 'n o próprio medio natural. •
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O BNG pede a devolución
do proxecto de Lei de Solo

PARLAMENTO

.Xosé M. Beiras será oportavoz, SuárezCanal o~oordenador_e Bautista Álvarez estará na Mes~

O BNG cederalle ao PSOE os 3 postos que o~ socialistas

lle negaran aos nacionalistas na pasada 1exislatura
to polo Parlamento_, González
Láxe, corresponderíalle a un na-' .
cionalista ocupar o seu posta.

* A . EIRÉ

O BNG vai permitir que o
PSOE estea presente en 3 das
8 mesas das comisións lexislativas que ten o Parlamento,
seguindo o critério de proporcionalidade nas votacións.
Este é un dos acordos tomados na primeira reunión do
grupo parlamentar nacionalista, que debe inserirse dentro
das decisións coas que o
BNG vai tentar "democratizar
as funcións do Parlamento".

- Reparto das
responsabilidades
Nesta primeira reunión dos 18
parlamentários do BNG, ademáis de deseñar a nova· estratéxia, tamé~ acordaron repartir as
distintas responsabilidades.
Ademáis das xa reseñadas de
Bautista Álvarez e Camilo Nogueira, acordaron que- Xosé Manuel Beiras sería o portavoz naéion.alista. Támén Artredo Suárez Canal continuará Únha lexislatura máis como coordenador
do grupo parlamentar:

O BNG vai propiciar un cámbio
para que os critérios de democrácia e participación presidan a
organización do Parlamento e o
traballo lexislativo. Asi o acordou o grupo parlamentar na sua
primeira reunión celebrada o 5
de Novembro. Dentro desta "democratización", hai que inscribir
a decisión tomada de posibilitar
que un parlamentário do PSOE
seña membro de 3 das 8 Mesas
das comisións lexislativas que
funcionan no Pazo do Hórreo. O
BNG estaría presente nas ou tras 5 seguindo os critérios proporcionais das votacións.
Na pasada lexislatura, con idéntico número de deputados, repartidos ao revés, o PSOE negouse a
que o BNG f_Qrmara parte de nengunha das mesas. O PP, maioritário, tiña dous membros en cada
unha delas e o PSOE un. A der-eita tamén ostentaba a presidéncia de todas as Comisións, agás
da de Economía que, tradicionalmente, venselle cedendo a un
membro da oposición. Nos últimos catro anos foi Ceferino Díaz.
Agora o BNG agarda que os
"usos e costumes", que tanto
arraigo teñen na función parlamentar, non se rachen e que sexa un parlamentário nacionalista
quen ocupe este posta. De ser
asi , o BNG proporía para esta
función a Camilo Nogueira.
O BNG reclamará do PP que sexa tamén un nacionalista o que
ocupe a vicepresidéncia primeira
do Parlamento. O candidato do
BNG a estar na Mesa, principal
qrgano do lexislativo, é Bautista
Alvarez, que na anterior lexislatura ocupou o pasto de vicesecretário. Nesa mesma lexislatura
o PSOE negábase a que o BNG
tivese un representante na Mesa. Ao final cedeu na sua pretensión de ter dous dos cinco representantes, ante a evidéncia
de que. se a dereita fracionaba
as suas votacións e non se unia
a oposición , o PP era quen de
acaparar os cinco pastos da Mesa, na vez de tres. As votacións
deste órganb realízanse elexindo en primeiro lugar ao presidente que, con toda probabilidade, será García Leira, o anterior
vicepresidente. Despois elíxense
aos dous \/icepresid~ntes e, por
último, noutra votación distinta,
ao secretário e vicesecretário. Os nacionalistas quere-n que o
PSOE forme parte da Mesa
apoiando ao seu candidato a ~i-

Bautista Álvarez e x.M. Beira5 nun mm:i en Cangas durante a pasada camP.Oña eleitoral.

cesecretário. O BNG considera
"un comportamento lóxico" que o
PP lle permitise obstentar a vicepresidéncia primeira.
Outra das medidas que vai tentar pór en marcha o BNG é a de
que os senadores sexan elexidos en cada lexislatura galega e
non en cada lexislatura do Senado, segundo recolle a nasa lexislación. Non haberia problema legal para este cámbio, que tería

que ser permanente, se todos os
partidos chegan a "un acordo
democrático e político onde sexa
a vontade da cámara en exercíci o a que elixa aos seus representantes no Senado español",
en palabras dun voceiro nacionalista. O PP, previsibelmente, vai cambiar aos seus dous
representantes no Seriado, para
dar entrada a Vázquez Portomeñe e a Vitorino Núñez. Se tamén
demitise o terceiro senador elei-

Como principal novidade chegaron ao acordo de criar unha .permanente dentro do grupo para
as cuestión rápidas e urxentes que deban abordar. Tamén decidiron a reestruturación orgánica
do grupo, distribuin_do por áreas
as distintas responsabilidades .
dos deputados. Ainda quE3 non
chegaron a un organigrama definitivo terán en conta tanto a experiéncia dos 13 deputados que
formaron parte do grupo na anterior lexislatura como a especialidade dos novos parlamentários
nas distintas áreas.
Nesta-xuntanza tamén fixeron unha "primeira aproximación" a todos os nomeamentos nas distintas Mesas, asi como nos organismas nos que o Bf\IG terá representación, nomeadamente no
Consello de Administración da
RTVG e no Consello de RTVE-G,
nos. que ao BNG lle corresponde
un posto máis. Estes nomeamentos ainda están sen decidir.•

É asi como oficiosamen,

N

on molestar. Eis a
máxima <lestes dí,
as entre a tropa de
altos cargo , ase ore e ou,
tro implicados no reparto
do poder. Preferíbel desapa,
recer da circula:ción gor.·uns .
días que arriscarse a come,
ter un erro que incapacite
ao presunto candidat0 para
sair nomeado no DOG.

te, sen convocátoria pté,
via, nen establecemento
de servizos míni.mos, a ad ministración autonó,
mica está a vivir unha
. ~ r_.,:-·<-:.. -. ~;3o1.gaj:le _brazci.S~(:atdos. Os
_.,. esqulro-is ·r efüxianse nos
•
- asuntos sociais, nas axén,
-. 'cías de éxtensión agrária
--~~ e 'hos. riegoctados do pago
~
de nominas: ~o resto pe,
Un paso en falso oú mover
.
che. patronal. D carteliño
~::...de. non fastidiar colga da
a peza antes de tempo Pº'
de facer que o dedo de
..
maioria das portas dos
Don Manuel sinafe noutra
de.spachos. Até os ci ;
direción. Asi ·pasou con
,.
dadans p-articipan desta
Mauro Varela. · Adiantou demasiado a 'candid~t1:1ra ~deixación de funcións; para que perd.€r. un viaxe a
para presidir o Parlamento. Chegaron· a coñecerse · _Santiago, mellor esperar o nomeamento dos consellei,
antes en San Caetano os incovenientes, defectos e ~ros .para ir a tiro fixo.
· pecadiños do aspirante que o fax coa proposta ofi,
' O paro parece vai ' prolongarse durante un par de
cial do Partido Popular.
meses rnáiS.· Sen proble1nas. Na TVG ainda dispo~
Vitoriri.o cando-o seu deceso político ainda1ixo algo
ñen de miles de horas de gravacións enlatadas para
de ruído. Perez Vidal e Portomeñe aplicaronse o ri,
machacar por enésima vez á audiéncia co_,repertó,
gor mortis. O de Taboada é un profesional da super,
rio integro da discografia de Juan Pardo e Rocio Ju,
vivéncia. Sabe como ninguén adaptarse ao terreo
rado. No Parque Móbil da Xunta teñen os cheques
para rematar ubicado nunha partida do erário públi,
gasolina suficientes como para rnanter activa a flo,
ta durante as 24 horas de aiqui aos novas orzamen~
co de devengo mensual e con dereito a gastos de
tos. E por si isto fose pouco as viaxes a Cuba e de,
. desprazamentos. O seu exemplo é norma de obriga,
do cumprimento, neste tempo de espera,· entre os
maís centros galegas no exterior xa están pagos até
o ano 2000.+
postulantes a formar parte do aparato governativo.

. 't d.
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_Segundo o deputado do BNG
Guillerme Vázquez, o proxec-·
to d~ Lei do Solo apresentado ·
polo Governb invade as competéncias autonómicas, polo
que pediu a sua devolución.
Segundo o deputado napional_ista, proxecto de lei estabelece unha banda dun 10% de
cesión para aproveitamento
urbanístico cando a actual lexislación manten un 15% e "se
está á. tronzar a posibilidade ·
de que os concellos poidan
xerar unha reserva de chan
suficiente para a dedicaren á
cesión de terreas para a construción de vivendas de protección oficial de promoción
pública". Os nacionalistas seguran que o proxecto volve ao
espírito de que "todo é edificábel" e sinalan que reducir a
cesión de solo non abarata o
chan "xa que isto pasa basicamente por buscar os mecanismos capaces de pór máis solo
no mercado e por perseguir a ·
especulación".+

o

Confirmase que a marca
do Xacobeo foi rexistada
antes ~F Un emprésário
A Audiéncia da Coruña confirmou a absolución do empresário Xesus Pereira do
delito de usurpación de pro_priedade inustrial referida
ás marcas do Xacobeo 93. O
empresário xa fora absolto
polo xulgado do Penal
número 1 de Santiago pero
a Sociedade de Xestión do
Xacobeo 93 interpuxera un
recu_rso de apelación. A senténciá da Audiéncia da Coruña sinala que Pereira
rexistrou as marcas do Xacobeo cando ainda non es_ taban inscritás pota
sociedade de xestión, da
que form~ba parte a Xunta
de Galiza a través da consellaria de Cultura. O empresário de Santiago utilizou
comercialmente as marcas
senda acusado polo Governo galega de usurpación.
cando o que deixa o fallo ao
·descuberto é que non estaban inscritas polos organismos oficia is .•

Hai que co_nservar
os-lobos pero indenizar
polos ataques,
segundo Adega
Os ecoloxistas de Adega peden á Xunta que tome
medidas sobre a conservación
dos lobos sen por iso deixar
de indemnizar aos gadeiros
- que padecen os seus ataques ..
"Se queremos lobbos, ternos
que pagar entre todos os danos·que causen", din. Para os
ecolo:x'istas é imprescindíbel a
conservación da espécie pero
entenden a solicitude de
indemnización que fanos
afectados "que suporia unha
baixísima porcentaxe nos or-zamentos. Con adicarlle os
cartas dalgunha encherola de
persoeiros seria de abando
para cubrir os gastos pala apropriación indebida para
alimentación de toda a povoación de lobos nun ano".•
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Enviaron auri cámárá. .a filmár ao pleno·de censu·ra Castrqverde

pero o puño cerrado sempre ·
que se referia a Fraga. O
enfrontamento aberto co PP foi
unha característica constante
no BNG, cousa que lle permitiu
aglutinar aos seus votantes non
somentes nos sectores nacionalistas máis decididos senón tamén daqueles que creen nunha
Galiza de progreso '. •

o·PP das Pontes persegue .
aos ce>n·celleiros do BNG coa ~lévisión -local
tendia que fara a própria policia ·
A concelleira delegada dÓ PP
municipal quen elaborara un indas Pontes-, Susana Domínforme cos nemes e apelidos dos
guez, enviou a·' televisión lócal
asistentes que se opoñian á
da vila á moción de censura de
censura. O ex-alcalde nacionaCastróverd'e para recoller imalista explica que "a policia non
xes dos edís do BNG ponteses
dispón deses dados porque só
que asistiran ao acto. Ao entenestaban no acto para _garantir a
der do ex-alcalde nacionalista
orde pública", por isa envia~on a
das . Pontes, Vítor Guerreiro, o
'televisión a Castroverde para .
PP pretendia apresentar asAmaobter máis "probas".
xes como proba para denunciar
aos representantes municipais
Para os nacionalistas ponteses
do BNG por participar nas proesa seria a única explicación potestas contra os cens-urantes .
síbel da preséncia do méio local
Ao final só conseguiron filmar ao
na vila lucense, xa que o intereedil pontés, Fermín Paz , entranse informativo non se ten en
do no recinto no que se celeconta nen sequer en actos que
brou a moción. Os representanse celebran no próprio concello
tes nacionalistas entenden que
das Pontes. "Hai organizacións
con esta persecución están soSusana Domínguez.
que avisan á televisión para que
frindo un recorte das suas liberdades e que os populares em- . lleira delegada de grabar a aque~ ...v,aia aos actos que organizan e
lles din que non poden porque
pregan os méios públicos no
les asistentes que foran das Póncarecen de meios, sen embargo
seu benefício político.
tes e-nomeadamellte aos concetéñenos ·para ir a , Castroverde'',
lleiros do B['lG", ~xplica.'
insiste Guerreiro.
A concelleira delegada do PP
das Pontes, Susana Domínguez,
Desde a moción de censura cePala sua banda, Fermín Paz Laexplicaba que· a preséncia da telebrada o pasado 13 de Febreiro
migueiro califica de "impresentálevisión iocal da 'vila na moción
nas Pontes, o PP ven empr.ebeis" aos· representantes popude censura de Castroverde, xusgando a televisión municipal palares e asegura que non se potificábase polo interese informatira o seu beneficio político. Co víde xustificar a preséncia da televo que podia suscitar a asisténdeo grabado ·durante a moción
visión local en Castroverde pola
cia ao acto de representantes
fixérase, xa daquela, unha monml\,Jnicipais ponteses .. Sen embar- - taxe con aspecto macabro poasisténcia dos edís do BNG
go, para o ex-alcalde nacionalispontés, porque "non sabían se
ñendo música clásica fúnebre de
ta, Vítor Guerreiro, a grabación
iria alguén oú non". De feito, el
fundo e como personaxes princifoi o único que asistiu. pola sua
da televisión municipal en Caspais aos asistentes do BNG.
troverde ten outra explicación.
relación persoal co alcalde. cenAo seu entender,. o PP.trata de
surado 'e as únicas imaxes que
Nos dias. posteriores, os re~ponrecoller documentación para posábeis populares do concello · puido tomar o cámara da televider apresentar unha querela conanunciaron que apresen~arian _. sión foron á sua entrada no retra os edís nacionalistas por parunha querala contra os que pro- - cinto. O concelleiro nacionalista
ticipar nas protestas contra a mo·asegura .qué p~sie aos intentos
testaban contra a moción, ~pero
ción de censura. De feito, "o cáas imaxes do vídeo non~ servian
do PP "0 pavo das Pontes nen é
mara tiña instruccións da conceparbo nen ·esquece". +
como proba. Por ·isa, o PP pre-

-,

AUnión cla Mociclacle Galega
·celebra en C_ompostela O' seu XX aniversáriO
O Sábado 8 de Novembro . a
Unión da Mocidade Galega
(UMG) celebra en _Santiago .un=ha ce~ de confraternidade en
conmemoración do. seu XX Aniversário. Un recital poéticp e vá. rías actuacións - musicais
acompañan a cálebración. _-

mo "organizació.n comunista e
ra, militante histórico da UMGpatriótica da ínocedade .galega". - parte da análise de qu:e debe ser
-a organización xuveni!' do BNG,
"No noso nacemento non houbo
Galiza Nova, o único referente
enxeneria pÓlíticá, tan . cqmún · público para a mocidade".
daquela como hoxe ·-expltca Xo- ·
sé Ramón Hérmi·da.; 1)1embro
Música
e poesia
.
desta organización- Os fundadores da UMG eran aprendices soDentro ·dos actos de conmemoO nacemento da ÜMG, dous- breexplotados de calquer em- .. raéión celébrase un ha"céa cun _
anos depois dá marte de Franco,
presa, fabregós e labregas ·a
recital poéttco e musica_I ás dez
·coincide cun momento no que se
tempo parcial contra a cuota emda noite no Monte da Condesa,
está a producir un i_
m portante
en Santiag'o. Nesta convocató~
presarial, mozos próletários a
medre e consolidación do na- _dester,npo en Alumiriia, activistas
ria, á que éstán convidades anticionalismo en. todos ·os eidos da
culturais no Eixo, Sementeira ou
guos militantes- das mocidades
sociedade. A través de ·organizada UPG, 'recitará un -grupo de
a Auriense ou estudantes aldracións sindicais e da AN ~ PG, o
xados por razóns de· idioma en · novos poetas ademais de . Pilar
nacionalismo gaña protagonismo- Compostela, Can_gas ou Foz". .
pallarés e· Lois Diéguez. A acen lqitas como a das Encrobas.e
tua,ción music?I correrá a cargo
Baldaio, en manifestacións ·conLago ,de que se cumpriran 1O de grupo tradicional Lume Novo
tra as ,celulosas e a central nue 'dos novas cantautores Roi Rianos dos seu. nacemento e denclear de Xove, contra a cuota
tro da estratéxiá de vertebración ~-- vera e. Roberto Fernández.
empresarial no agro, en folgas
do nadonalismo, a UMG aposta
no mundo obreiro, como a de
Con motivo deste aniversário a
pola criación dunha nova organiUMG tamén editou ·e ste ano,
Aluminá na Maciña e por meio
zación xuvenil nacionalista. Nas
dos Estudantes Révolucionários
dous números especiai.s do seu
vésperas do 'üia da Pátria de
Galegas (ERGA) no ensino.
voceiro, Guieiro, nos que se in1988, quedará constituida Galiza
Nova,. como organización da .:.- cluen sendos esp.eciais sobre a·
Neste contexto e se.gundo dá
mocidade integrada dentro do
história da organización, elabocanta Néstor .Rego, militante da
rados por Néstor Rego (1977BNG pero con funcionamento
· UMG desde o seu nacemento,
aytónomo. Desde ese momento -1987) e Bieito Lobeira (1987-'
no 1977 a UPG aproba a cria1997). Asemade, en diferentes
a preséncia pública da lJMG vai
ción dunha ·organización para
vilas do país nos últimos meses
perder protagonismo en favor da
abordar a problemática específitamé{l puido visitarse wnha mosactividade dentro de Galiza Nocamente xuvenil. No mes de
va. "Esta decisión, colectivamen~
tra de fotografias e de cartaces
Agosto constituese a UMG cote asumida -explica Bieito Lob~lcon carácterJ etrospe.otivo-.
-~~

+

No clube das
autonomías
·incómodas
No editorial do sem~ario catlaán EL TEMPS de data do 3
de Novembro analísase a repercusión que tivo o ascenso eleitoral do Bloque no mapa político estatal. "Galiza formaba parte daquelas autorromias di_scretas, cun mapa político bipartidista (populares e socialistas)
que non causaba problemas.
Pero de súpeto, grácias ao
ascenso do Bloque Nacionalista
Galega, entrou no clube das autonomías incómodas, das que
molestan, que curiosamente se
corresponden epas nacionalidades históricas. E o que non entenden todos aqueles que teñen
contestado ao ascenso da
esquerda-nacionalista galega
con propostas de reforma da lei
eleitoral que limiten o peso dos
nacionalismos. As voces do PP
e do PSOE-niso coincidenque apareceron nesta direción
suspiran por retornar á España
de sempre, indivisíbel. O concepto de España que é incompatíbel cun modelo de estado
plurinacional, pluricultural e
plürilingüístico, que é no único
modelo co que os cidadáns das
diferentes nacións que integran
o estado poderian sentirse
cómodos( ... ) Toleran a preséncia dos nacionalistas cando non
teñen maioria absoluta, pero
non lles agrada que teñan voz,
que medren eleitoralmente, que
participen no árnbeto da política estatal( ... )O bloque nacionalista e de progreso que represen~
ta o BNG ten moi claro que o
inimigo é o PP. Beiras mantivo
a man aberra e cara á esquerda
estatal durante toda a c_ampaña,
PEPE CARRERIO / Xo ! ·

Portugal:
fornecedor de
criados de libré
En declaracións recollidas polo
xomal portugué EXPRESSO,
Garcia Pereira, e peciali ta en
dLreito laboral, opina br a
ituación dos traballad r n
paí viciño. "Urna en nn prccariedade vem varr nd
m reacio d trabalho en P rtugal.
Numha 'poca em que o tigre
da Malásia produzem cami as
50 e cud a cu ta do dumping
social, a lógica dominante do
empre ário portugués é a de aspirar a conseguir o ,mesmo r
45 ou 30 escudos. E umha batalha perdida, que nunca dará
resultado ( ... ) a ituai;ao é preocupante, poi nao há perspectivas de desenvolvimento
económico ou de expansao da
capacidade produtiva do paí ,
sendo a tendencia de inal contrário". Neste contexto "a flexibilidade laboral já se transformou na varinha mágica para
permitir a sobrevivencia da débil capacidade competitiva
portuguesa( ... ) Estamo-nos a
transformar a praw, num
gigantesco fornecedor de criados de libre no mercado de trabalho europeo".+

O galeguismo
do PP
Nun artigo publicado no xor~
nal EL MUNDO Carlo Mella,
cabeza de lista p lo BNG nas
ultimas eleicións uropeas, dá
a sua opinión obr a ren vación da maioria p r parte d
PP. "O PP dirixido p r un
franquista que vén de 1 nxe,
gaña novamente unhas
eleicións democrática , e n
perc;l.er votos despois d oito
anos de governo aut ritário
( ... ) N un ha democrácia non se
pode explicar este fenóm no
dicindo que os galegos non saben votar que, que venden o voto ou que os carrexan ás fumas.
Calquera destas explicacións seria
entidemocrática e fácil
( ... ) O PP fo¡ quen, manexando carros
públicos, poderes políti. cos e medos cidadáns,
iso si, a disfrazarse cun
traxe galeguista, to~o o
folclórico que se queira,
pero que dirixiu moitos
votos as suas andorgas
elitorais: iso demostra
que o galeguismo hoxe
vende e debemos felicitarnos por iso, ainda
que ~eterminados persoeíros se aproveiten,
polo intre, dos novos
ventos políticos".•
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Téñense distinguido por facer
un seguimento da política da
Xunta en matéria lingüística.

Foi un labor moi importante. A
Xunta non tivo en todos estes
anos un plano xeral de normali. zación e un ha función da Mesa
foi ver que se fai cos cartas públicos destinados á língua. Irnos
seguir atentos porque é a nosa
obriga amparada por unha im portante preséncia social con·
case tres mil sócios. Tamén tacemos campañas de sensibilización,como a de eivindicación da
dobraxe dos fii'mes de Disney
ou a de Telefónica que van continuar. Nas nosas miras están
onha campaña dirixida á xente
nova atendendo aos dados que
se desprenden do Mapa Socio1i ngü ísti co e que descobren_n
retroceso no uso do idioma .
Estase a deseñar un novo governo. Continuará reivindicando a viceconselleria de política lingüística?

Continuaremos. Segue resultando entorpecedor o feito de que a
Dirección Xeral de Política Lingüística (DXPL) pertenza á Consellaria de Educación xa que de
cara ao exterior parece perpetuar a ideia de que a responsabilidade é só da educación quedando á marxe o resto das consel larias. Subvenciónanse causas polo feito de estaren en galega cando pertencen a outras
consellarias que , por ser da
Xunta, terian que exixir todo en
galega.Ternos que volver de novo a reclamar un plan xeral de
políti,ca lingüística que non existe. A campaña do cinema a
Xunta respondeu que non podia
subvencionar nada porque Disney non falara con eles. Funcionan a remolque das demandas
sociais, a Xunta carece dun plan
con iniciativas de seu.

''·
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cias teñen máis efecto do que
a xente ere e por iso sempre
convtdamos a que se faga pública calquera discriminación
lingüística. A protesta persoal
ten moita forza e iso ben o vimos en todas as campañas de
tarxetas postais que fixemos.
Telefónica non nos concedeu
'unha entrevista .até que lles cotnezaron a chegar tarx·eta~ · e
foron eles os que chamaron .
Coa Seat ocorreu o mesmo, dirixímonos a eles ao. coñecér a
notícia e respostaron que ian
* CARME Vl-DAL
facer o que quixeran co coche,
pero en canto comezaron a receber as postais particulares
NOS SEUS' ONCE ANOS DE EXISTÉNCIA A MESA CONVERTEUSE NUNHA PLATAFORMA QUE AGLUTINÓU OS ES- . foron eles os que chamaron.
Cando hai unha resposta social
FORZOS DE TODAS AS PERSOAS PREOCUPADAS POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.. PUXO EN MOITAS OCAdase ün cámbio de actitude e
SIÓNS NUN BRETE Á XUNTA, A CONCELLOS QUE INCUMPRIAN A LEI E_MESMO A GRANDES EMPRESAS COMA A . ainda que no caso da Seat non
se cumprise o obxectivo si con- '
SEATOU TELEFÓNICA QUE SE TIVERON QUE PLEGAR ANTE A DEMANDA SOCIAL D~ GALEGUIZACIÓN. ADEMAIS
seguimos poñer a unha grande··
DE VIXIANTE CONVERTIUSE EN PROMOTORA DE INICIATIVAS NUNHA SITUACIÓN DE CARÉNCIA DUN PLAÑ POR
empresa entre a espada e a
PARTE DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. CONCHA COSTAS CHEGA AGORA Á PRESIDÉNCIA parede, abrigamos a que se
posicionara e iso é útil de cara"
DESTA ORGANIZACIÓN QUE CONTA CON CASE TRES MIL SÓCIOS DESPOIS DE QUE DIMITIRA XOSÉ MANUEL
ás actitudes futuras doutras
SARILLE QUE OCUPABA O CARGO DESDE O COMEZO. PROFESORA DE ENSINO MÉDIO, COSTAS PERTENCE. Á empresas.

ÉPresidenta da Mesa pola Norm,álización Lingüística ·

Concha Costas

'O discurso do bilingüismo harmónico está calando tondo'

DIRECTIVA DA MNL DESDE O ANO 1994 E PASA A PRESIDIR A MESMA EQUIPA QUE O SEU ANTECESOR. A NOVA PRESIDENTA ANÚNCIA UNHA NOVA CAMPAÑA ENCAMIÑADA A RECUPERAR U USO DO IDIOMA NA MOCIDADE.

As xeracións máis novas tivemn menos complexos que superar con respecto á consideración do idioma e cando se
miden as actitudes ante o galega os resultados son moi positivos. E preciso que sexamos
capaces de sacarlle a estas
actitudes positivas todo o par- ·
tido posíbel e analisar por qu·e
non se traducen nun maior
uso. A práctica demostra que o
nacionalismo no· campo político avanza máis rápido que a
recuperación do -idioma e danse paradoxos como asistir _a
actos públicos de forzas nácinalistas nos que moitos asis_tentes non falan galega. Antes
ter un posicionamento político
implicaba unha série· de condicionamentos conxuntos· e agora ·iso rompeuse, a relación
non é tan parel.la __como hai uns
anos.

Están contra os investimentos que a DXPL fai en investigación?

Son maneiras distintas de entender a política lingülstica que
se viron claras na visita, a semana pasada, da directora xeral de política lingüística vasca
. Mentras ela comentaba a surpresa polo labor en investigación . que se desenvolvia aqui,
cando lle preguntaban polas
prioridades en Euskadi, falaba
da necesidade de que a língua
basca estivese presente nas
empresas e destacaba a etiquetaxe en produtos para a exportación. Aqui, pola contra
,cando reclamamos que se retirase unha campaña de Turga/icia por non estar en galega a
resposta que tivemos foi que
era para xente de fóra . A responsábel basca falaba tamén
de priorizar a normalización no
ensino de cara a enfrontar a
perda de uso nas novas xeracións e sinalou asi que o esforzo estaba levando a invertir a
curva de descenso do basca
na mocidade. Aqui levároná a
ver o ' Ramón Piñeiro e o 1LG
para que observase o labor de
investigación mentras se vai
perdendo o galega nos máis
r:iovos.

O contlito lingüístico está
máis diluido?

ó que acontece é que con moita
sutileza o discuso teórico -ridículo e falto de baseamento- do
bilingüismo harmónico está calando rnáis do que pensamos,
pode ser até porque á xente lle ·
interesa non-ter conflitos. O Director Xeral de, Política·Lingüística facia a semana pasada un
discurso corí explicacións case
, patéticas, interesa crer na falácia da harmonia. '
Pódese talar a e~ta altura de
diglósia?

Faise valer a leí no ensino?

Nunca puxemos o cumprimento
da Lei de Normalización Lingüística como ·a grande pana- ·
até o profesorado descoñece a
cea ou o obxectivo final pero si
é. uñ instrumenjo que pode per-. lei. A campaña de denúncias foi
chamativa e obrigou a que a
. mitir avanzar . .E o único ao que
Xunta respondese. Moitas venos podemos agarrar e está
sendo i~cumprido_. Moitas veces . ces todo depende dos ensinan- ·

Fala de perda do uso do galego na mocidade, pero na sua
maioria votan aos nacionalistas.

A. IGLESIAS

tes e a administración nen siquer sabe o que está acontecendo nos centros .
Son uteis as denú11cias?

O incumprimento por parte de
Francisco Vázquez da .senténcia do .Tribunal Su.perior e- as
campañas que fixernos foron
decisivas nesta liña. _As denún-

·Ten sido un conceito moi discutido e substituido por outros .
que parecen menos problemáticos, -¡;>ero o que está clarp é
qu-é continua dándose un.ha
distribución social dos dou_s
idromas que non é Jgualitária.
Sigue .habendo unha presión
forte en . moltos terrees que bota para atrás a moitas persoas
- á hora de utilizar a língua galega. Na empresa o galego segue estando ausente e só aparece en certos produtos, iso si ,
sempre relacionados co agro e
tamén ai se produce unha situación diglósica. Hai moitos
sectores nos que a situación
non está normalizada, a empresa e a xustiza son duas das
· máis chamativas nas que debia
incidir unha política li-ngüística
axejtada. •
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Anova opción prevé facerse co governo da universidade

Oreitor de Vigo_terá que enfrontarse
-cunha nova.platáforma·que aglutina a toda a oposición
O pasado Martes 4 de Novembro, Xosé António Rodríguez
Vázquez, actual reitor da Universidade de Vigo-anunciou a
sua intención de volverse a
apresentar como candidato a 1
reitor nas próximas eleicións
ao claustro. Tres dias antes xa
se confirmará a constitución,
por parte de vários _grupos da
oposición, dunha plata_forma .
alter,nativa á política da actual
equipa de governo. Contando
coa adhesión de colectivos.
dos tres· campus e o visto
·bon dos nacionalistas e dos
membros do que no seu dia
se coñeceu como Gaude, a
nova plataforma está a aglutinar os apoios suficientes para
tomar o relevo do reiterado vigués rías vind~iras eleiciór:is.
Na primeira asemblea desta plataforma, celebrada o pasado Venres 30, estiveron presenfes docentes dos campus de Vigo, Ourense é Pontevedra e confirmouse o apoio maioritário dos grupos
que conforman á oposición á
equipa que lidera Rodríguez ~áz
quez. Desta xuntaza saiu eleita
unha comisión que se encargará
nas vindeiras semanas de manter
reunións cos diferentes sectores
da Universidade de Vigo de cara
a afortalar a nova opción.
O seu primeiro obxectivo é o de
acadar unha ampla representación no claustro que perf11ita artellar a equipa de governo alternativa.
Entre os no_vos apoios poderian

Severino Xestoso,
profesor .da ~scola
Marítimo·Pesqueira de Vigo

'A pesca é ao mesmo tempo
o naso sector máis dinámico
eomáis atrasado'
No limiar do libro Iniciación
Profesional Marítima, que
ven de publicar· a editorial
Bahía, di que sen mar non
haberia nación.

A nova plataforma poderia contar co apoio de vários profesores que anteriormente apostaron por Rodríguez: Váz:quez:, terceiro polo
esquerda na fotografia.
A. IGLESIAS

chegar a estar vários membros
ais da instftución académica .
do profesorado que con anterioriNeste sentido e segundo explicou Domingo Docampo, un dos
dade apostaron por Rodríguez
Vázquez e que. actualmente _dismembros -da comisión eleita o
crepan da .sua xestión, entre eles, , pasado venre·s 30, con esta inios dous vicerreitores cesados.
ciativa 'o que buscan é "facer unha chamamento á toda a xente
Os membros da plataforma,_que
que quere rehabilitar a vida depolo -de agora carece dé nome,
mocrática da Universidade de Visinalan que actualmente existe
go". "O noso obxectivo -engadeun importante déficit democrático
é aglutinar e non excluir como se
na Universiade de Vigo. Acusan
estivo facendo até o de agora".
á actual equipa reitoral de afogar
calquer intento de crítica e de acDentro dq seu calendário de actuar de costas aos _intereses retividad es a plataforma xa ten

programado a celebración de
asembleas cada quince dias ás
que se convidarán a todo o profesorado inconforme coa actual
reitorado e a elaboración de vários documentos sobre cuestións prioritárias que afectan á
universidade viguesa. "O que
tentamos c_on isto -explica Dom i ng·o Docampo- é deixar os
grandes temas debatidos para
ter unha boa base sobre a que
elaborar un programa de governo no momento de apresentar a
nosa candidatura".~

Convocan mobilizacións ·para o 13- de Novenibro

Os funcionários que aprobaron
as oposicións do 95 seguen esperando pola sua prazá
Funcionários da administración
pública galega levan destle que
aprobaron as suas oposicións no
ano 95 á espera de que se_lles
outorgue a prél?a definitiva. Entrementres os delegados sindicais que forman parte da Xunta
de Persoal levaron a cabo-·nestas
últimas semanas mobilizacións
para que os responsábeis da administración concedan de forma
inmediata as prazas ofertadas.
Para o préximo 13 de Novembrp
está convocada unha xornada de
loito na que se percorrerán as
·ruas compostelanas desde a
EGAP até San Gaetano.
_ Mentres os interinos aprobados
nas oposicións convocadas pola
administración·pública no ano 95
continuan esperanao polo seu
destino definitivo, a Xunta ven de
publicar no DOGA, coincidindo
coa _campaña eleitoral, unha nova
convocatória de oposicións para
aceder ao carpo de funcionários.
Os interinos cantan con tres
oportunidades pará convertirse
en funcionários da administración. A convocatória do 95 era a

Mobiliz:acións
pala sua banda, os delegados
sindicais, membros da Xunta
de Persoal, levaron a cabo unha série de mobilizacións para
presionar á administración e
que esta conceda de inmediato
o destino definitivo dos funcionários que seguen á espera :
Entre o·utros actos, pecháronse
no despacho. do Director XeraJ
.da Administración, obsequiárono con papel de celofán e mesmo ·chegaron a pór unha pan- carta diarite do Consello da
Xunta para que o presidente en
funcións, Manuel Fraga, puidese c.oñecer as suas demandas.
\

O próxim'o dia 13 de Novembro
os funcionários levarán a cabo
unha marcha de protesta ·que xa
Por outra banda, pésie ao combautizaron como Xornada de Loipromiso persoal do conselleiro
to na que ataviados para a ocade Presidéncia, Dositeo Rodrísión e portando candeas, percoguez, áinda quedan pendentes
rrerán as ruas compostelanas
de convocatória as. escalas es,.
desde aEGAP até San .Gaetano.
pecíficas de informática, que nen
Ao remate da marcha agasallarán
sequer se criaron, ao igual que · a.os responsábeis da administraas do carpo de veterinários ou
ción coas candeas para que non
farmacéuticos da administración.
esquezan as suas peticións. +

A Xunta publicou no DOGA, coincidindo coa campaña eleitoral, unha nova convocatória
de oposicións para acceder ao corpo de funcionários.
·
A. IGLESIAS

segunda opbrtunidade e a recérÍ
anunciada, seria a terceira e últi·ma. Segundo expli.ca Xan Carlos Rodríguez Ansia, estas oposicións non se poderán celebrar
até o ano 98, porque os membros do tribunal de avaliación
ainda teñen que decidir sobre os
translados do personal laboral.

Digo que o mar é o que nos
dá existéncia como povo e
que libros de información básica sobre o mar e e a sua
función económica deberían
server de primeiro banzo para
que moitos rapaces e rapazas galegas ~ntrasen en contacto con el . E importante que
os estudantes comprendan a
existéncia do mar.

Por que é tan deficiente a
información sobre o mundo
da pesca?
Faise difícil comprender como
unha cultura de mar tan cargada de tradición e con tanta importancia para a economia do
país pode estar tan separada
da sociedade . Case poderia
afirmarse, por exemplo, que a
pesca é unha actividade semisecreta, da que mal se coñecen os resultados económicos.
Non se comprende por que razón os diários galegas , por
exemplo , carecen de redactores adicados ao mar e á pesca nen por que a biliografia sobre o tema é tan escasa. Ainda
hoxe a pesca é unha actividade económica e social separada da sociedade . Somos un
país .mariñeiro que non tala de
cultura mariñeira, da nosa presenza no Gran Sol, en Suláfrica ... A pesca é ao mesmo tempo o sector máis dinámico da
nasa economía e o máis atrasado. Hai intereses que non
queren que o mariñeiros teña
conciéncia de si.

Como remediar esa marxinación?
Técnicos españois foron de a
pouco a Hull e a partos escoceses con cartas comunitários,
para estudar tecnoloxia pesqueira. Non se comprende por
que non se aproveitan eses
fundos para qúe veña· xente de
terceiros paises a formarse
aqui, onde ternos comparativamente máis tradición, recursos
e técnicas. Unha posíbel forma
de mantera presenza en caladoiros lonxanos é dar a cámbio técnica e tecnoloxia básica,
como levan anos facendo franceses e ingleses. Ese ten que
ser un traballo conxunto de escalas náuticas e centros de investigación.+
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C~MARCAS ·

O PP vota en contra dedeclarar espazo protexido_
a Costa do Dexo
Na Comisión de Defensa do
Congreso celebrada o pasado
Luns-3 o PP votou en contra da
conservación dos.valores natu- - ·
rais da Punta de Seixo Branca,
un espazo situado na costa deDexó no concello de Oleiros.
Durante o debate, motivado por
unha proposición non de lei
apresentada polo BNG, o governo central xustificou a sua
decisión alegando que esta zona xa non era propiedade de
Defensa.porque foi vendida a
empresa privada, Abascal Gestión lnmobiliária en Xuño de
1997. A Punta de Seixo Branca
está considerada como espazo
a protexer tanto .poi a consellaria de Ordenación do T erritório
da Xunta como polo concello
de Oleiros . O BNG sinalou que ·
"chama a atención que un espazo natural sexa mercado por
unha inmobiliária cando, de
respeitar a lexislación actual,
non se ~ai pod~r edificar nel".+

A.: l(;LESIAS

O xuíxo a porta pechada foi calificado de incosritucional.

Retirados seis cargos por defectos na instrucción

Oxuízo contra os mariñeiros do Morrazo convértese
nunha denúncia 'pública contra a extracción de area
A instrucción da causa contra dos mariñeiros do Morrazo que detiveran en Febreiro
do 93 o traballo da draga sobre a beiramar da costa de
Suavela 1 demostrouse incompleta e defectuosa no xuizo
seguido contra eles na sala
do Penal 3 de Vigo, que preside o xulz Miguel Anxel Narvá·
ez. Os mariñeiros defenderon
o carácter pacífico da sua protesta na beiramar de Donón.
A baixura de Cangas, Bueu,
Meira e Moaña, defende a continuidade biolóxica do areal que
vai das Osas ao cabo de Home ;
a dirección de Costas, o direito
do Estado a dispor da beiramar
fóra de pontas . Os barcos da
baixura fixeran desistir á draga
autorizada por Costas pero o
governador civil , o guerrista Xurxo parada, mandou aos gardas

contra os mariñeiros por entender que nese espazo de costa a
competéncia do Estado, interpretada polo xefe provincial Medrana Fuster, permitia a. extracción de area do fondo.
O xuiz non autorizou a entrada
na sala de setecentos viciños e
familiares dos mariñeiros encausados que acudiron ao xulgado
coa pancarta Xustiza, si; represión , non. O Alcalde de Cangas
Euloxio López calificou de in constitucional . a privacidad e de
vista, que tiña a porta protexida
por policias provistos de armas;
o alcalde de Moaña, Xabier
Abalo, mostrou a sua confianza
en que oxuizo demostrase que
os mariñeiros interviran para defender o património ecolóxico.
O fiscal retirou os cargos contra
os mariñeiros Xesús Budiño, Fe-

liciano Portela, Eduardo Martinez, Manuel Otero, Bias Fontán
e Xoán Ramón Bua por entender
que as acusacións apresentadas
pola Guardia Civil foran ·erradas.
Igualmente rebaixou a pena para
os acusados de coacciones que
deixou en dous meses de arresto
maior e 100.000 pesetas. Para
Mariano Abalo, Manuel Caamaño, Benito González e Manuel
Martinez reclama un ano de prisión por coacción. Dúrante o xuicio non se puido demostrar que
os axentes da Guardia .Civil rompesen os nemes de dous mariñeiros por intimidación dos manifestantes. Caamaño lembrou ao
xuiz que para que a acusación
de violéncia sobre os axentes fose certa, os axentes deberian ter
sufrido coacción, o que non sé
deu demostrado.
·
A acusación contra os mariñei-

ros de teren bloqueado á entrad a da ria e impedir o paso do
transporte de automóbiles Suardiaz coas suas cativas lanchas,
levantou comentários humorísticos entre os interrogados.
Na opinión dos biólogos especial izados no mar,
decisión de
dragar o areal de Suavela debe
calificarse de atentado ecolóxico
porque rompe o biotopo dun crigeiro natural. O permiso concedido ·por Costas e defendido pola
forza armada contra a oposición
dos mariñeiros, entra eri aberta
contradicción coa política conservacionista da consellaria de Pesca. Ao mesmo t~mpo vai contra
a aspiración. do Governo autonómico á competencia global da
costa. Con todo, o Governo de
S~ntiago gardou silenzo durante
as protestas e non ten nada que
declarar durante a vista. •

a

O PSOE da Póvoa destitue aos dous concelleiros d-o BNG

e nega que existan discrepáncias políticas cos nacionalistas
cordas na xestión municipal.
O PSOE da Póvoa do Caramiñal governará en minoria logo
de que o alcalde d.este concello ..Os concellefros destituidos son
o tenente de alcalde e resposácoruñés , Ramón Rego, asinara
bel das concellalias de meio
o pasado Luns 3 un decreto dS"
ambiente e participación , Vicendestitución dos dous concelleiros do BNG que formaban par- ' te Vázquez, e a responsábel da
área de Servizos Sociais, Rosa
te da equipa municipal desde o
Pérez. Oeste xeito o PSOE pacomezo da lexislatura. Unha
sará a góvernar, lago de que a
decisión inesperada e que para
decisión- se notifique no pleno,.
os próprios nacionalistas non
con oito concellais fronte aos
ten xustificación porque, sesete do Partido Popular e os ·
gundo o próprio Ram'ón Rego
sinalou, non existen nen disdous do BNG.
crepáncias ideolóxicas coa formación nacionalista, nen desa-· O. alcalde da Póvoa negou cal-

quer discrepáncia co SNG e excusou a sua decisión en base
enfrontamentos persoais cos
dous representantes da formación nacionalista. ·Sen embargo
o BNG calificou de inxustificada
a decisión e · aclarou que non é
de recibo romper un governo de
coalición cando se afirma que
non existen nen desacordes na
x~stión municipal nen discrepáncias ideolóxicas. "-A_prática municipal .do BNG -explica Lois Obelleiro, responsábe.I de política
municipal desta organizaciórinon é imputábel a nengun indivi-

duo concreto, como se tenta facer neste caso, porque son nos
consellos e nas asembleas comarcais do BNG onde se -toman
as decisións". Lois Obelleiro sinalou a intención dos nacionalistas de seguir a manter o compromiso da sua organización cos
viciños do concello 'tratando de
sacar adiante iniciativas de mellara do benestar social e econ.ó- ·
mico -explicou- e sen colaborar
en absoluto co Partido Popular".
"Se a prática política do. PSOE é
f'rresponsábel -engade- nos non
ternos a culpa". •

· Denúncian o mal estado
do coléxio de Fon6ñas
A Asociación de Pais de
Alunas do c,oléxio de Fonti-ñas ven de denuncjar o mal
estado do centro público de
Compostela e anúncia que
adoptará medidas drásticas
de presión se desde a con·
sellaria de Educación non
se solventan os pro.blemas.
Segundo os pais, desde a a
sua inauguración o centro
conta cunhas deficientes
instalacións que provocan
constantes inundacións nos
patios cubertos. Até hai
pouco habia, segundo a
APA, montóns de entullo
nos pátios, agora substituídos por pozas de aoga, os
espazos axardinados
atópanse en estado de
abandono, nas aulas de
educación infantil corre a
auga polas paredes e mesmo o conserxe ten que colocar caldeiros para as
pin_gueiras. Os pais denuncian tamén que o centro
conta "cu·nhas instalacións
raquíticas para r_ealizar cal·
quera actividade que non
sexa dentro das aulas".+

Acontaminación · do Arenteiro provoca
a morte masiva de peixes
Os vertidos químicos e orgánicos do rio Arenteiro ao seu paso polo município do Carballiño, provocaron entre os dias 1
e 2 de Novembro unha marte
masiva espécies piscícolas.
Cálculase que até 30.000 alevins de troita, que se estaban
criando nas instalacións da
pjscifactoria, poderian ter marta debido á contaminación. O
Luns 3 ainda podian verse no
cauce do ria restos de espuma
branca. Non é a primeira vez
que se produce este tipo de
accidente no Arenteiró. O ano
pasado un escape de limpeza
de lodos da depuradora de augas residuais provocou tamén
a morte masiva de peixes. •
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'

A volta da enciclopédia

· Luís BuRGós
MANUELCAO

concretan nen van máis aló das medidas hoxe víxen,Despois do Consello Europeu ,de Essen, en Decemtes, que .significaron até agora un rotundo fracaso en
bro de 1994, o~ govemos dos Estados membros están
tennos de inserción laboral, centrándose fundamenobrigados a presentar en Bruxelas un Programa Phitalmente nos incentivos con_templados na última Re- ~.
rianual de Emprego. O actual Govemo español, como xa o fixera o anterior, ven de cumprir ese com- . forma laboral para unha suposta contratq.ción estábel
promiso dun xeito meramente formal, sen aportar
que realmente opera como unha contratación_temporal a dous anos e subvencionada. Parellaglente, o '
nen:gunha novidade e sen recabar a participación na
Secretário Xeral de Emprego anúncia unha próxima
elaboráción deste Plano de Emprego dos sindicatos e
asociacións empresariais máis representativas. AtoreduCión das prestacións por desemprego nun Estado
pámonos asi cun Programa
que supera o 20% de paro e
de mero trámite, sen medigarante tan só unha taxa de
das novas, sen obxectivos
coberturn de prestacíóns
claros, sen calendários estapor desemprego dun 48% .
.belecídos e sen ·mecanismos
de participación no segui- ·
A única novidade que se
mento e avaliación de reanúncia é un Plano da Mosultados.
c idad e (1988-2002L que
tampouco se concreta, pero
O "Programa Pluríanual de
que moito tememos qu~
Emprego do Reino de Espapoida ser algo parecido ao
ña" serve para recopilar ·unPlano dé Emprego Xuvenil
ha serie de actuacións que
da Xunta de Galícia, unha
mera operación de imaxe .
xa se viñan desenvolvendo
pola Administración desde
para "vender" como novihai tempo, para incorporar
dade unha simple recopilatamén a segunda eóición da
cLón de actuacións desenreforma laboral iniciada en
volvidas por diferentes De~
1994, e. desde logo para fapartamentos da Adminiscer autopropaganda de que
tración e para adxudicarse
"España vai ben" e reafirpolíticamente as cativas e
mar a ventad.e do Govemo
insuficientes contratacións
na privatización de emprede mozos e mozas.
sas públicas.
Se nos referimos ao colectiOs critérios de política ecovo de mulleres, atopámonos
nó m íc a que sus ten tan o
cunha nova 'declaración de
Programa son idénticos aos
. intencións sobre a igualda:.
A. IGLESIAS
materializados no Proxecto
de de oportunidades que de
de Lei de Presupostos para
nada vai servir para poñer
1998, que estos dias estase a
couto a _unha realidade do
·debatir no Congreso dos
mercado laboral verdadeiDeputados, a.u seña:
·
ramente discriminatória para as traballadoras. Pero coa) A privatización das emmo non, lóubase unha e ou- presas "rentábeis" dó sector
. tra vez ó traballo a tempo
público para benefício de
parcial, modalidade que se
determinados grupos econópretende serva para o mepropagaridíst~co,
micos afins ao Govemo e a
dre dun emprego especialperspectiva de pechar no
mente destinado a mulleres
ano 2000 as empresas "deficomo empregadas de seguncitárias". ·
da categoría.
i

A pretensión, perfectamente absurda e extemporánea, de reeditar un modelo de ensino similar ao vixente no franquísmo
ten unha primeira etapa no intento da Ministra de Educación,
Esperanza Aguirre, de impoñer uns contidos determinados ás
matérias de Humanidades. Especialmente penoso é tentar ditar
unha 'Zersión da história de España que se considera común e
indíscutíbel. Meter o dedo nos ollos dos chamados nacionalismos periféricos pode ter algunha utilidade eleitoral en cerra
parte de España, pero tamén pode acarrear custos. Tal vez, os
dirixentes mesetários non se decataron da existéncia de
CCAA histórica que, polo mesmo, teñen a úa hi tória que
contar e -menos aínda- que soportan o custo de boa parte da
Administración e pañola. Non parece que, por exemplo, o cataláns -nótese que esta reforma foi contestada pola maior parte
dos sindicato e partido político - e tean di po to a co tear
uns programas e un.profesorado que o abrigue a aprender unha história imposta. Non é preci amente dos h rdeir da antiga España centralista e autoritária que deban esperar e int rpretacións democráticas e tolerantes da História, poi nada na
súa tradición e comportamentos pasad o permite.
Se observamo a orixe daquele tr:i te libro único que no
adoctrinaban no franquismo veremos que os seus autor s,
editores e divulgadores procedían xeralmente da gran Ca tilla cerealística: Zamora, Burgo , Valladolid, etc., on a orixe
destacaste de "intelectuais" que pasaron literalmente á histó~
ria tan pronto como os aires de liberdade avanzaron mínimamente na sociedade española. Non é fácil entender qué história común se pode explicar en calqueira vila ou cidade da
Castela profunda na que os seus mitos, heroi e per oeiro
preferidos aparecen visualizados nos nome do edifício ofi. ciais e dos rueiros ligados directamente á repre ión franqui ta
co que se poida explicar a poucos quilómetros de dí táncia
xeográfica, pero a distáncias políticas e sociais iderai como
poida .ser unha vila ou cidade catalana ou va ca. O que poida
haber de "común" é pouco e o de "unitárío" menos aínda, al~
vo que se lograse ímpoñer, como antes, pola forza das armas .

'Estamos ante un "Programa
Plurianual de Emprego",
presentado con grande
bombo
pero
incapaz de .concretar novas
. d'das "
me

b) A progresiva diminución
de impostos ás rentas do capital, favorecendo máis aqs má~s poderosos, aínda
que a presión fiscal no Estado espafi.ol é de 5 pontos
do PIB inferior á media da Unión Europea:
c) O saneamento das Contas Públicas mercede á
redución drástica, antipopular e inxustá do Gasto
Púbhco· e á venda das "xoías da família'! .desprendéndose o Governo da particípacióir·estatal en determinadas· empresas (ENDESA, REPSOL, T elefónica, etc. etc.)..
-

En resume, estamos ante
_
un "Programa Plurianual
de Emprego" de trámite, presentado con grande
bómbo propagandístico, como xa é habitual, pero
incapaz de concretar novas medidas que incidan
positivamente na gravísima situación de desemprego que padecemos. Desde 9- filosofia económica que
sustenta ese programa está claro · que o ~mprego
non é realmente nen pode ser a prioridade fundamental deste Govemo ..

Os criterios para un Plaµo de Emprego deben partir
da evidéncia empírica de que o medre económico
d) A renúncia a criár emprego desde a Administrahon se traduce por el só en criación de emprego,
ción e a intervir activamente nas relacións socioepolo que é preciso que .exista unha intervención púconóm 1cas, desde o convencimento dogmático. de " blica directa e indirecta en matéria de emprego que
que as expectativas económicas favorábeis son caen relación con outfas iniciativas da sociedade incidan naqueles aspectos realmente relevantes para.· a
paces por elas mesmas de xerar novos e abond'osos
postes de traballo.'
·
·
dtnámica dun crecimento económico con criación
· de pastos de traballo. Entre estes aspectos deb~
contemplarse, por suposto, a redución do tempo de
e) A negación da capacidade política das ComÚnídades. Autónomas como Galiza para a.elaboración e qaballo (a xornada real ven aumentando ininteimplementación de programas de emprego prgprios, · . rrÜmpidamerite desde 1993) e a redución das horas
· dacordo coas suas situacións e necesidades, ·p·ara as . e.xti-aordinárias (en 1996 déclararonse 60 millóns),
que. se asigna unicamente un papel de descentralido que--non se fala para nada no Programa. Tamzación institucional, de cooperación coas políticas
pouco se contemplan actuac_ións encamiñadas ao.
reparto do traballo, ignorándose váríos anos de exestatats e "colaboración armónica e organizada" coq.
Administración central. O "Programa" reafirma o
periéncias nest~ senso noutros países como "Fráncia,
Alemaña, e Holanda, con níveis de paro moi infeprincípio centralista dun "único mercado ele traballo", que nada-ten que ver coa realidade nen cocariores , ou mesmo as decisións adoptadas recienterácter plurinacional do Estado español e que, ri.a . mente en Portugal para a redución da xornada no
prática, nega e combate a· existéncia de marcos· lasector público.+
·
borais_próprios.
membro da Executiva Confedera) da CIG á qu~
repre enta no Conse1lo Económico e Social español.

LUIS BURGOS DIAZ é

As chamadas políticas activas de emprego non se

Esperanza Aguirre, ministra de Educación.

'O plan de Humanidades da
-Ministra ten todas as trazas de ser
unha operación de imaxe cara o
eleitorado ultra do PP"

O plan de Humanidades da Ministra ten todas as trazas de ser
unha operación de imaxe cara o eleitorado ultra do PP que está
condenado ao fracaso por falta de competéncia e capacidade política. A hístóría explicada en Burgos e en Girona xa no poden
ter nada que ver e máis vale asumilo así. Pode, en troqu~s, ter
aplicación noutras CCAA,artificiosas e sen história que contar.
Estes prímeiros pasos da "segunda transición" fannos rememorar
a EnCiclopédia Alvarez que reunía rÍun só .Übro todo o saber de vários cursos. Nunha Ditadura que tiña a educación baixo sospeita
podía ter sentido, pero nunha sociedade aberra e intema~ionali
zada como a actual es.~as actitudes autoritárias están fora de lugar.
Concedamos á Ministra que o nivel de estúdio das Humanidades
·está en regresión, pero iso sería máis atribuíbel ao poder "abrasivo" dos meios de comunicación e ao nivel da calidade do ensino
que necesít~ía tal vez máis recursos públicos e prívados ·e, menos,
un control político uniforme dos comidos e do profesorado.•
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O deputado do BNG, Guillerme Vázquez, durante unha intervención no pleno das Cortes.

Apoiará as propostas-Ooutros grupos
que favorezan áGaliza

OBNG pede que o pago
da supertaxa leiteira se inclua
nos orzamentos do Estado
-0- P. CASTRO

Os deputados do BNG no Congreso , Guillerme Vázquez e
Francisco Rodríguez, apresentaron un total de 38 emendas
aos Presupostos Xerais do Estado. Entre outras destaca a solicitude de partidas orzamentárias destinadas a completar e
mellorar infraestruturas, para o
saneamento das rías, o pagamento da supertaxa ou para
subvencionar a modernización
das instalacións das explotacións gandeiras galegas. Os representantes nacionalistas esperan acadar o apoio dos outros
grupos políticos que conseguiron representación por Galiza
no Congreso e xa anunciaron
que apoiarán aquelas iniciativas
que se apresenten e sexan beneficiosas para o país.
As 38 emendas dos nacionalistas atenden ao critério de non
facer un número excesivo de
demandas, centrándose naquelas cuestións prioritárias que dean resposta pola via orzamentária ás principais eivas de Galiza.
Entre as emendas apresentadas,
Guillarme Vázquez sinala a reclamación de 500 millóns de pesetas destinados á investigación
pesqueira, actividade imprescindíbel porque "moitas veces se
chega aos foros internacionais
para facer as demandas pertinentes e se descoñecen os dados", a
demanda de 1.500 millóns para
mellorar a flota artesanal de baixura ou 1.000 millóns para outro
convénio coa Xunta para planos
de mariqueo e acuicultura.
Canto ao agro, propoñen a inclusión de 2.000 millóns para axudar
á adecuación das explotacións
lácteas á norma¡iva comunitária
de calidade, que entra en vigor o
1 de Xaneiro de 1998. Vázquez
explica que "hai moitas pequenas
explotacións que non van ser capaces de adaptarse a este plano
de calidade e xa o pasado ano a.
consellaria de Agricúltura cifrou a
posibilidade de que desaparezan
por esta via 19.000 explotacións".
Tamén se solicita a inclu'sión nos
orzamentos da cantidade necesária para facer fronte ao pagamento da supertaxa. ,
·

En matéria de Defensa demándanse 500 millóns de pesetas
para a reabilitación de edificios
desafectados de interese histórico-artístico e 1.100 millóns para
fusís Cetmes, a fin de apoiar a
Santa Bárbara , ademais de
1.500 millóns de pesetas para a
construcción das fragatas F100. En matéria de medioambiente figura a demanda dun
plano de regadío para a Limia e
Val de Lemas e 1500 millóns
para a recuperación das rías.
No que respeita a Fomento, os
deputados nacionalistas en Madrid solicitan que_figuren nos orzamentos 50 millóns de pesetas
destinados á elaboración dun
estudo sobre a ubicación dun
porto exterior na Coruña, 1.000
millóns para a autovía Fene-Ferrol, o remate do tramo do túnel
da Cañiza paralisado entre Barbantes e Ourense, 5.000 millóns
para o tramo de Pedrafita e outros 5.000 millóns para a modernización dos camiños de ferro.
Francisco Rodríguez insiste
ademais, na necesidade d~ que
desaparezan dos orzamentos e,
sopre todo da Lei de Acompañamento determinadas modificacións lexislativas que introducen recortes "paseniños" dos direitos sociais e laborais. Entre
outros; sinala a eliminación das
taxas e impostes indirectos "que
lle gastan moito ao governo e
que son moi lesivos porque os
pagamos todos", como os que
gravan á investigaci6n farma~
céutica e á apertura de laboratórios, á tarifa de aproximación de
aeronaves · aos aeroportos, as
tarifas referidas á expedición de
títulos profesionais marítimos ou
ás taxas polos rexistos da propriedade intelectual. Ao tempo,
o BNG elimina os retoques das
prnstacións por desemprego,
"que precarizan a situación dos
parados" e propoñen medidas r
para defef'ilder a pequena e mediana empresa, moi abondosa
en Galiza. Neste sentido, incluen unha emenda destinada a
inabilitar, para facer 'novas contratos co estado, ás grélndes
empresas constructoras que
non paguen en debidQ tempo ás
pequenas subc,ontratas. •

"'
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ROUPA NOVA PARA O QUINTO
FILLO .DA .AMPARO
Amparo, nome fietício que usaremos nesta información-; ten catro fi,
Uos e ainda non cumpriu os trinta anos. Ela e o s:eu home están no ·
paro. Recentemento acudiu, cun dos pequenos, a un gabinete psico,
lóxico .do Porriño, que acolle a xente da Risga (Renta de Integración
Social), através dun con.vénio co concello. O primeiro que observou
Mari Carme, a psicóloga, foi que o neno non tiña zapatos. Pola sua
conta foi ao centro de Alcampo de Vigo e mercou o máis elemental:
zapatos, roupa, etc. Despois enteroose de que Amparo e a sua família
vivian nunha cachoupa e, xunto
con outras ·amigas, púxose a arran,
xarlle os papeis para que puidesen
solicitar unha vivenda social.

'Ao comprobar

que se trataba de
roupa do trinque
botou a chorar.
, Era.o primeiro
dos seus fillos _que
tiña roupa nova
ao nacer"

Tempo despois, Amparo volveu
quedar prefiada. Na altura .xa logra,
r:a a vivencia solicitada. Mari Carme
p~nsou: axiña en ·conseguir unha ca,
nastilla gara a nova criatura-e acudiu
a . unha mercería. Sen compasión,
. nen caridad~,_ só por que sabia o que
custa sair adiante, a qona da merce,
ria fíxolle un paquete coa roupa que _
lle compria. Eran, na sua maiotia,
p·ezas que quedaran sen vender do
ano anterior, pero est:aban. sen estre,
· ar. Pola sua iniciativa acudiu á-feira
.
de Vale~a -e rnercoulle un traxe de
volantes, un pouco churrusqueir?, pero todo va:i en gostos.
Cando a Mari Camie lle levou á Amparo o paquete que lle entregara a mu,
Her da mercería, Amparo abri~o e a sua·man foi directa para as etiquetas.
Ao comprobar que se trataba de roupa do trinque botou .a chorar. Era o pri,
meiro dq~ seus fillos que tiña roupa nova aQ nacer:
Non sei se esta história ocurrida non hai nada He dirá algo a Manuel Fraga
que fala d9s problemas de despovoamento de Galiza,. unha das sociedades
coa natalidade máis baixa de Europa, coma se nada tivesen qué ver cot:i el,
ou se lle di algo aos que acusan ás mulleres nada menos que de non querer
ter fillos. Esta información é un iecordatório dos miles de mulleres galegas
que, pésie a tcido, deciden parir, e a outra.S mulleres que as axudan a sostei
esa descendéncia, sen máis, sen místicas € sen pedir nada _a cámbio. • ·
EsTÉVEZ

·, Fraga acosado palas mull~res
Cando Fraga se mete no debate sobre o plan de Humanidades falan,
do do escote da deputada socialista deix~ á vista os seus reincidentes arrautos autoritátios, tan próprios do seu tempo como ministro de
Franco. O presidente da Xunta volvia de novo. a facer de menos á
metade das que hai uns.dias lle vólveron a dar o seu apoió. E tamén
ás mulleres do seu partido ás que puxo nunha situación ben difícil.
"Son bromas de don Manuel" acertou a dicer M. Xesus Sainz.
-
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'E chove sobre moHado nos ditos de Fraga. Xa .era presiden~e cando ~
xustificou o acoso sexual. "Hai un refrán andaluz moi ·gracioso q1fe di: · ·
Mujer q-ue al andar culea y al mirar sus ojonnece, yo no- digo que lo sea, .
pero si que lo parece" respostou á pregunta da revista Diez Minutos hai
cinco anos. Non contente o presidente engadiu daquela: "hai que re, ·
-cofiecer que hai señoritas que van ao traballo con vestimentas pouc;:o
axeitadas e provocativas, en cuxo caso, quen é o ac<?sado?"•

·

.

.

Protestas
.poJos t~anslados
de dous
ttaballadores
da Renfé
de· Galiza
a Barcelon·a
Dous traballadores dos talleres
de Renfe de Vigo foron transla,
dados ás dependéncias de Bar,
celona o pasado mes de Outu,
bro cun aviso que se produciu
48 horas antes. Segundo o sin,
dicato CGT, con preséx:icia na
compañia ferroviária e que de,
nunciou es,
ta situación,
a medida te,
riase toma,
do como re,
presália ·Pº'
lo rexeita,
mente en
votación
dos traballa,
dores
do
preacordo
asinado con
CCOO e
UGT -no
que se unifi,
can os talle,
.res, modifí,
canse.os ho,
rários
de
trabal lo,
con turnos
nocturnos e
preavisos de
·24 hora5, un
sistema de
'incentivos por debaixo do· pac,
tado noutras dependéncias e
coa entrada de persoal de ém,
presas privadas nas instalacións
de Renfe para colaborar no
mántemeilto do tRD, o novo
veíc1:1lo: automotor que a com,

. pañia puxo en funcionam_ento
o mes pasado.
·
O translado destes dous primei,
ros traballadores é unha medida
á forza, segundo a central sindi,
cal, que sinala que "sepáranse do
seu ambiente familiar e sócial
ademais de dificultar o direito
cónstitucional de· votar, ao avi,
salos con dous dias de anteriori-:
dad~ de que o 14 de Outubro ti,
ñan que transladarse a máis de
1.000 quilómetros de distáncia".
As eleicións autonómicas cele,
bráronse cinco dias despois.
O 24 de Setembro os traballa,
dores dos talleres de Vigo rexei,
taren en referendum o preacor,
do por 49 votos en contra e 25
a favor e enviaron unha propos,
ta á dirección da empresa para
negociar. Nela aceptan a modi,
ficación das condicións laborais
con motivo da chegada do
TRD, os turnos de noite e com,
plementos salariais, pero rexei,
- tan a substitución das gardas de
fin de semana por turnos de tra,
ballo e a entrada de .persoal
doutras empresas privadas nas
instalaciónsde Renfe. Propo,
ñen, en troques, a preséncia
<lestes operários só mentres dure
a garantia
do novo ve,
fculo. Renfe ·
reduciu as
pretensións
no que se
refire a sa}á,
rio e horá,
rios e man,
tén a entra,
da de persa,
al doutras
empresas
nos tallares.
Segundo a
CGT, as re,
presálias
pola atitude
dos operá,
rios son a
anulación
dos concur,
sos de as,
censo con,
vocados,
ameazas de
reducción de persoal e os trans,
lado forzoso de traballadores a
Barcelona. O sindicato come,
zou contactos con PP, PSOE,
· BNG e IU para solicitar a sua
mediación ante a compañia fe,
rroviária.•

DOMS°STICOS

o GATO
de Adela Leiro e
Xosé Ramón
·Da porta

a

EDICIÓNS

AllOSADRli

·xevale denúncia
·á ·Deputación por unha
proba de 4x4 no Courel
Mentres o Fundo Mundial para
a Natureza ven de calificar ao
Courel como un dos seis bosques imprescindíbeis para a
rede natural do Estado, a De' putación de Lugo vai cofinanciar unha proba de veículos
todo-terreo nesta serra para
os dias 15 e 16 de Novembro.
O grupo ecoloxista chantadino
.Xevale opon se a esta proba e
· _denúncia á institución provinci~ll por .permitir esta competición organizad~ pola empresa
Auraventura, que xa
respostou que a levaria a cabo por riba de todo. Ademais
de propoñer o boicote, Xevale
critica ao deputado provincial
~ alcalde de Quiroga, Xulio
Alvarez, quen hai anos denunciou ao colectivo por opoñerse
á proba Quiroga-Courel
perdendo o xufzo
finalmente.•

Xulgan ao xefe de policía
SIUe secuestrou unha
revista local en Nigrán
O xefe do policia local de
Nigrán, Eládio Hermida Valverde, terá que enfrentarse
a unha petición de pena de
sete anos de inhabilitación
especial por secuestrar a
revista quincenal El Valle e
atentar contra a liberdade
de expresión. Segundo o
fiscal, en Setembro de 1994
Eládio Hermida ordeou a un
exente retirar os
exemplares da publicación
de todo·s os quioscos e
librarías do município, porque incluía unha entrevista
da que, o entón alcalde de
Nigrán, o Avelino
Fernández, do PP, non sala
moi ben parado. A
acusación particular acusa
ao xefe de policía de
secuestro de publicacións
e censura prévia e solicita,
ademais da inabilltación,
indemnizaclóns que
compensen as perdas producidas por actuación arbitrária. +

Portugálica,
unha feira para coñecer
os produtos lusos
A terceira edición da Mostra
do Produto Portugués de Calidade Portugálica celébrase
ate o 9 de Novembro no
recinto de Cotogrande en Vigo. Cun maior número de artesáns, os visitantes poden
ver como se traballa o vidro
ou como se manexan os telares de liño. Degustación de
produtos gastronómicos e a
.posibilidade de ese.citar
fados tamén está presente
nesta mostra. Principalmente
Portugalica está dirixida aos
. profesionais de sectores tan
diversos como a ·xoieria, os
móbeis, indústria e turismo.
O obxeQtivo da feira é,
segundo os seus promotores,
"potenciar as relacións entre
Galiza e o Norde de
·
Portugal, relacións que nos ' ·
últimos anos experimenta.ion
un sensíbel incremento".•
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Antón Costa
'A dezaseis anos de aprobado oEstatuto os estudantes seguen sen coñecer ahistória de Galiza'
.

~

-

-0- CARME VIDAL

Chega Antón Costa ao decanato da Faculdade de Ciéncias
da Educación da Universjdade de Santiago ao tempo que ve ·
a luz o primeiro texto clásico de pedagoxia en galego, as
Técnicas Freinet da escala moderna (Xerais) preparadas p~r
el mesmo. O fascínio de AntóñCosta por Freinet ven de vello, de cando de estudante en Salamanca cairon nas suas

mans os primeiros textos do ·pedagogo e viu que os seus
principios tiñan que "acaer ben á escota rural galega" ..éonvertido nun activo divulgador da sua pedagoxia, o debate
sobre o Plan de Humanidades que quere implantar o· PP refórzao na sua teima _de reler Freinet e, a meio ·duoha escala
aberta, "consolidar unha educación popular e democrática".

A escala rural ten evoluído
desde que vostede comezou a
introducir as suas técnicas a
comezos dos setenta?

recuperando. Ternos menos do
herdanza, fixéronrios crer que haque desexariamos ter pero máis
bía pouco que contar. Dezaseis
do que pensamos. Fornas educa- · anos despois de que se aprobara
dos no franquismo con mitos e fio Estatuto ·de Autonomía os estutos históricos de fóra, non se nos
dantes seguen chegando á Uni- .
educou no recoñecemento Óbxecversicfade sen coñecer a história
tivo donosos património, da nosa
e a cultura_do país.+

Con respecto a hai vinte anos
deuse unha modernización no
conxunto escolar galego, pero é
só material, en libros ou cursos.
Os principios da pedagoxia Freinet que teñen que ver con dar a
palabra aos escolares, con insertar a escala no ámbito rico e
complexo da cultura ou favorecer o clima de motivación están
ainda vixentes . Cómpre seguir
potenciando unha escola democrática, de debate, con carácter
crítico, seguir insistindo no que
é unha pedagoxia igualitária,
para a maioria. Estas son leccións permanentes e urxentes
para o presente nun momento
no que se está volvendo a princípios conservadores que favorecen a selectividade.

A quen corresponde potenciar eses avances?
Os ensinantes como técnicos e
educadores seguen tendo un especial protagonismo e deben ter
conciéncia diso, pero os avances non se dan sen unha transformación no entorno, sen unha
constante movilización ideolóxica, pedagóxica, no ámbito do
país. Os ensinantes non poden
cinguirse no seu traballo á didáctica, teñen que ser promotores
de cultura popular, metabolizadores de cultura ambiental, motores de transformación de
conciéncia e deben participar na
dinámica social. En definitiva, teñen que ser militantes cívicos.

Fala de escota pública, democrática e galega, que papel
xoga a administración?
1

Estase impoñendo unha posición
conservadora que incide negativamente nas suas actuacións .
Hai unha orientación restrictiva
para a escala pública e hai mesmo unha posición tremendamente timorata, insuficiente en canto
ao que significa galeguización do
noso sistema educativo.

Cúmprese a lei?
Non se está a cumprir, as· autoridades teñen comporta·mentos
irrespectuosos co espíritu e co
que as leis queren dicer a este
respecto.
'

sino até o momento actual no que
por mecanismos tanto directos
como indirectos estase primando
en detrimento do público, con todo o que o público significa como
espácio de diálogo e convivéncia
para todos os sectores sociais.

O plan de Humanidades do PP
afonda no control da escala?
Os governantes actuais aducen
que o estabelecemento de obxectivos de deseño curricular base
nestes campos foi exíguo, moi xenérico. A administración anterior
di que foi así de amplo porque iso
facilitaba que as comunidades autónomas 9 poidesen encher de
contidos. E indubidábel que o prolixo e a indicación extremadamente sucinta daquilo que se debe
saber no campo literário ou histórico sen dúbida entorpece ás comunidades autónomas, e, por outra banda, fíxose unha operación
na que se colleron ás comisións
de expertos esquecendo que pode haber outros critérios académicos. Non se recoñece a nosa história, somos debedores dunha
construcción histórica española,
antigalega, e sobre ese paradigma están actuando as autoridades académicas. A posición do
PP responde a o interés en afondar nuns sinais de identidade culturais claramente españois, negadores do protagonismo cultural e
histórico dos diferentes pavos.

A República foi bo tempo
para o_énsino na Gal iza?
A criación das lrmandades
da Fala e a paulatina
explosión do movimento
galeguista viuse
acompañado nos anos
vinte e trinta cunha
modernización progresiva .
·económica, social e
cultura1 da sociedade
galega enriquecida cun
tempo de liberdade
democrática, cando -Galiza
pode afondar nos seus
sinais de identidade e
nesa me.dida, déronse
elemento~ de renovación
pedagóxica conforme
_avanzaba a República. A
ditadura remaJou con todo
aquilo e sumiunos no
siléncio.

Houbo represión sobre
os en-sinantes?
Foi xeralizada no conxunto
dos sectores democráticos
pero non cabe dúbida de
qué o papel do mestre
como animador cultural,
nomeadamente no rural,
era máis importanre do
que é agora e era a través
dos mestrés,ademáis dos
· - emigr~ntes, como Gal iza
estaba aberta a novas
orientacións.
Por todo isto o novo
rexime tivo especial
preocupación de ~astigar
aes ensinantes e hai que
talar de polo menos,
corenta ensinantes
fusilados, o sector máis
- afectado da administración
_pública.

É tan importante como para
que se enfronten aos seus
aliados no governo?

Claro que é. Estase xogando
moi directamente coa formación
nas novas xeracións da identidade cultural como comunidade
de vascos, oataláns e galegas.
Nun momento no que estamos
nun espácio de internacionalización é evidente que cómpre
fortalecer as nosas comunidades, ternos que facer un dobre
esforzo de coñecemento da no. sa identidade porque non queremos a uniformalización, non
queremos proviñcializarnos, pulamos por ser, como dician os
do PG, célula de universalidade.

O rexime dirixia o
maxistério español ?
O control foi brutal, ternos
que pensar que mil
cincocentos ensinantes
sobre uns seis mil
recéberon algun tipo de
penalización, como mínimo
tres meses _sen emprego e
soldo, e mojtos quedaron
avisados de que como se
movesen~·.. . ·

Fai vostede un alegato por reconstruir a nosa memória histórica.

Temos unha necesidade imperio-·
sa de seguir construir:ido sobre
bases democráticas e galeguiza- ·
doras o noso presnete colectivo e
para que isto teña solidez e firmeQue opina dos investimentos
za é preciso reconstuir a nosa
na escola privada?
memória ~a que se manifesta que
o sentir galega ten moitas, penas
Infelizmente a administración sopero tamén momentos tras.cencialista non articulou un mecanisdentes. Non construirmos o noso
mo que facilitase a reinserción
presente sobre a area, posto que -o
dunha parte notábel da rede de
<(
""
somos unha nación que ven moi z
escalas privadas no sistema pú'rf:.
blico. Esa vía non se abriu e dai .de lonxe, dunha comunidade que .::3
para .adiante continuouse poten-· construiu hábitos culturais, unha ""
o
ciando a iniciativa privada no en- · identidade que é necesário seguir z<(

'O franquismo
fusilou amáis de
coren·ta
ensinantes e
_~penalizou auns
mil cincocentos'

Foi uri .escármento para
todos. Significou unha
volta atrás e unha
incorporación de condutas
conservadoras,
colonizadas e sumisas.

.

Todas as persoas con
riláis de corenta anos
pasamos polo franquismo ,
pola ideoloxización e en
moitos casos tivemos que
- reconstruirnos
intelectualmente, comezar
a estimar a ideritidade
própria, e isa marca o
presente do vivir galego . •
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As acusacións contra obispo Setién eoxuízo contra amesa de HB unha das fórmulas

Tratan de desbaratar
-os intentos de·crear un novo consenso en Euskadi
-<>

B. LAXE

se abandonase a loita armada, consecuentemente,' xa
non haberia nada que .negociar.

Desde hai algun tempo están
intentando criar en Euskadi un
novo consenso social que perA negación da via policial
mita re.f!1ata·r coa violéncia por
com0 xeito de pacificar Eusmédio da negociación política.
kadi non é património de
Estes intentos son sistemáticamente dificultados desde o GoSetién. Margarita Robles,
verno central. Os ataques -ao
secretária xeral do ministério de Interior no último Gobispo de Donóstia, José Mª Severno González , está a ditiéQ, convertido na besta negra
cer o mesmo, pero ainda _
do españolismo, e o intento de
con rñáis contundéncia. Ou- condenar á Mesa Nacional de
tros moitos políticos non naHB, son O$ dous episódios
máis importantes desta loita. . cionalistas afirmaron- o mesmo en .determinados mo mentos e todos os governos
O Estado español sempre tivo
coma unha das suas máis impordo Estado talaron, dun ou
tantes armas á xerarquia. da igredoutro x·eito, con ETA.
xa católica. Chegaria con citar á
Inquisición ou á Cruzada NaDesde M'adrid saben da importán_pia da Jgrexa basca,
cional para dar unha idea do seu
papel asoballador das pluralidado seu maxistério dentro do
des e xustificador das atrocidanacionalismo e do seu poder
de aglutinador social. Por "isa José Mg Setién, bispo de Donostia.
des. Baixo esa luz .histórica hai
que entender a zuna que lle tedescalifican a postura de SeSon precisamente estes. sectoñen ao bispo Setién. Cada vez
tién, chamándolle os máis galres, -con moitos outros coma EA,
drumeiros <•o amigo de ETA'l e os
que o prelado de Donóstia realiza
independientes abertzales e mesmais finos, 'político"!
unhas declaracións, pronúncia
mo, gran parte do eleitorado de
unha plática, realiza unha pastoHB e dos seus -militantes os que
ral, asiste ou non asusiste a alNeste senso é ilu,strativo e clarifiint~ntan · unha saída .negociada
gun acto, canden dun xeito ou
cadoJ o editorial de El País do 5
ao conflito cun consenso que sudoutro un atentado ou unha merde Novembro. Nela afirma que
pere ás limitacións nacionalistas
te, é crucificado mediáticamente.
os seus pr~:munciamentos n.on
do Estatuto de Guen:iika pactado
son tanto pastarais ou éticos cocando a Transición. E a ambición
mo abertamente políticos e, polo
Non é que o bispo afirme nada
léxica dos nacionalistas. _/
tanto, coineiden cuns determinaque non veñan sostendo moitas
outras persoas. Trátase dunha
dos· partidos e sectores, diverNo fondo cando se critica os inperversa hipocresia, como dexendo doutros. Máis adiante, no
tentos negociadores con ET A
clara os ex lendakari Karlos Ga- · mesmo editorial El País_pergúnao tempo que se gaban as sairaikoetxea. Setién medita e mide
tase quen están dun lado e quen
das negociadas neutros casos
cada unha das suas palabras
están no outro: "á fórmula [que
de loita armada, facendo de annas que baselarmente sostén
propugna Setién] é semellante á
fitri óns (palestino-isrealíes) e
que mantén un sector do PNV,
que. "é necesário talar con ETA
senda os garantes (Latinoaméri. ainda que esta organización non
así como a dirección do sindicaca), o que se está é tentando tadeixe as armas", raf:onando que
to ELA e o colectivo Elkarrt".

·'

par calquer paso adiante no
autogov:erno basco pois "a
negociacióí) política sería o
método para o consenso (nacionalista)", como afirma El
País. E que significaría ese
consenso? Que o nacionalismo teria non só unha maioría
eleitoral ,-senóñ unha única
dinámica que lle permit[ría "pór en marcha unha fórmula
política que sexa o resultado
das aspiracións da maioría"
e o recoñecimento do dereito
- de autodeterminación. Asi as
cousas, todo semella indicar
que , como ten afirmado Arzallus en diversas ocasións
hai verdadeiros intereses en
Madrid para que ETA continue éoa loita armada.
· Dentro desta campaña desestabilizadora do nacionalismo basca hai que entender
tamén o xuizo que están a
celebrar contra a Mesa Nacional de HB. Íñigo lruin, coordenador da defensa, advertiu que
unha condena aos 23 membros
da dirección de HB supoñería
"un grande obstáculo para unha
saída política do conflito" . Nas
suas conclusións tamén puxo de
manifesto como a decisión de
encausar á dirección abertzle foi
política porque durante moitos
anos viñeron realizañdo os mesmos comunicados, sen ser demandados. Tamén -puxo de manifesto como o fiscal de Euskadi
dictaminou que a emisión do vídeo de ETA non era puníbel e
como foi despois do asasinato
de Francisco Tomás y Valiente
cando se decidiu o encausa.mento.

Protestas·en Cornellá polo
·suicidio dun rapaz detido
· nunha manifestación
Unhas oitocentas persoas
concentráronse o Martes 4 en
Cornella de Llobregat para
protestar polo suicídio de Jorge B., estudante de 18 anos
que se tirou á via do tren tras
ser c;ietido pala policía, segundo informa J.Blanc de Adai . O
rapaz foi detido os dias 17 e
18 de Outubro por participar
nunha protesta contra as Empresas de Traballo Temporal.
Segundo os seus
compañeiros, ''foi ameazado e
coaccionado para que
declarara o que a policía queria". A versión policial é que
acudiu voluntariamente ao ser
acusado de~ueimar recipien tes de lixo. Odia 22 suicidou se e dous días despois,
viciños de Cornellá manifestábanse rematando a protesta
cunha carga policial , que se
r~petiu o Martes 4. •

AGarda Civil desaloxa
a vila de Sase en Huesca
Vintecinco detidos e cinco
lesionados foron o resultado da carga e desaloxo da
Garda Civil na vila oscense
de Sase. Desde hai máis de
dous anos unhas cincuenta
famílias tiñan a intención de
reabilitar a vila de Sase en
Huesca para vivir nela e adi·
carse ao agro. Apresentado
o proxecto reabilitador desta vila abandoada, a Deputación de Aragón denegouno
pero prometeu ceder outra
vila para este propósito polo que este medio centear
de persoas transládaronse a
Artosilla, outra vila. Ante o
incumprimento da promesa
da Deputación, voltaron a
Sase, sendo desaloxados o
23 de Out~bro pola Garda
Civil. Os habitantes persisitorn e ao d.ia seguinte a acción dos gardas civis e dos
xentes da Deputación foi
máis contundente. Unha
das desaloxadas é unha
moza galega que se atopaba
preñada e no grupo tamén
habia cinco cativos. Polo de
agora, hai duas persoas en
prisión e dez en folga de fame; outras foron acollidas
en povoacións viciñas. •

As presas do Grapo
denúncian maos tratos no
cárcere de Soto del Real
As presas do PCE (r) e dos
Grapo que se atopan no cárcere de Soto del Real denúncian
que o 22 de Outubro, cando a
reclusa G_oncepción González
se dispuña a sair para a
Audiéncia Nacional, tora golpeada e maltratada polos
axentes do departamento de
ingresos da prisión mentres ,
estaba ~sposada pola Garda
·Civil. 'As presas denuncian que
"aproveitándose -de que estaba
esposada, tentaron cacheala e
espila en preséncia de funcionários e presos". Acusan directamente ao director da
prisiónm Eugenio·Arribas
López, das lesións en brazos, ,
nas costas e na cara da presa
~~•m-~·~31a1m;~,_m¡~·~
-~~r} 'la .t
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. EEUU P.repa(CJ un novo
ataque militar en lrak
. Perante a petición de Sadam
Hussein de estabelecer unha
via de diálogo para solucionar o
· conflito en lrak, EEUU mantén a
"sua negativa a dialogar e xa
anunciou que se o gover[Jo iraki
· segue evitando que os estadounidenses participen nas equipas
de inspección da ONU,
. emprenderá unha ataque militar
neste país no prazo dunha semana. Sadam Hussein aclarou que non ten nada en contra das
equipas ae .inspección da ONU,
pero mantén que rexeita aos
norteameriacanos porque están
interesados en que a ONU non
levante as sancións
económicas e o embargo
decretado ao seu país desde o
final da guerra do Golfo, en
1991. EEUU mántén no Golfo
20.000 soldados, .200 awóns e
17 buques, sete deles dotados
de misis de longo alcance.•

O 29 de Outubro abrironse

~s

A República de ~rlanda

actos do COSAL de Ferrol coa intervención de Adnaldo Nascimento.

OCOSAL organiza actos
de divulgación en diferentes cidades gafegas _,
.
-

Os Sem Terra relanzan o movimento social no Brasil
centrándose en saúde, educación e vivenda
Adnaldo Nascimento dos Santos,
Coordenador do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
do Brasil está a intervir en diferentes cidades do país nunha serie de mesas informativas nas
que xplica as origens do Movimento Sem Terra do Brasil, un
emprendimento que surprendeu
toda América Latina no fim da
década de .setenta. Segundo
Nascimento "a sua origem há
que buscá-la,na relac;om que
existe no Brasil entre o número
de habitantes total e o número
destes que detenhem a propriedade da terra" _Neste sanso sina-

la que existem no_Brasil mais de
5.000.000 de familias sem terra.
Consideran-se, por sua vez,
herdeiros do movimento das "Ligas Camponesas" que nos anos
sesenta pretenderon atinxir unha imprescindíbel reforma agrária. Asegurou o represen.tante
do MST que a ditadura militar
no Brasil asasinou a máis de
3.000 activistas e conseguiu paral i sar o movimento que reaparece como tal na década de
80 definido como movimento de
masas, sindical, popular e político: "Demonstramos
popu-

a

lac;om que a democratizac;om da _ sino que o MST ten espallada
por todo o território nacional. O
terra e a reforma agrária traem
melhorias enormes na qualidaseu proxecto imediato no ámbito
da educación, despois de ter xa
d e de vida dos campones e
camponesas".
funcior¡ando várias Escolas de 2º grau e constituir, para o próxiEste movimento tem na saúde,
mo, a "Li_niversidade dos Sem
educación e \livenda as suas
Terra'', em Concreto com tres faculdades: Agronomía, Pedagoatencións prioritárias. Sinala Adxia e Administración .
·
naldo Nascimento que o movimento conseguiu alfabetizar
moito máis eficazmente do que
Referiu-se tamén Nascimento
o próprio governo, ainda com
na sua intervención á importánci a, dentro do MST, do Moviescalas con teitos de palla. O
mento de Mulheres e á necessj:.rexime cooperativista aplicado
con éxito á produción agrícola· dade de criar unha rede forte de
tamén é aplicado á rede do enmeios de comunicaqión.t

M . VE IGA

N otícia de catro_maxistrados e un .de~aparecido ·
" atr d tacad
ex-xuristas da antiga
ROA e tán a r xulgado como autores de
duas publicación estatais, editadas entre
1985 e 1987, que foron utilizadas como
orientación legal para_procesar aos que de,
sexaban abandoar o país". Esta é a notícia
aparecida nun salto da axéncia Efe, reproducido polos xomais o 3 de Novembro. O
mesmo dia, e con similar tratamento, Efe
difundia algunhas. liñas dun documento da
CIA, recentemente "desclasificado", é dicer, que deixou de ser secreto. No mesmo
oferecianse dados das torturas, esnaquiza,
mento de todos os mernbros do carpo e as~- -·

sinato en Honduras dun xesuita estadouni,
dense dado por desaparecido en 1983. Os
restos do relixioso foron esparexidos nunha
zona fronteiriza con N icarágua. O ocurrido
con. este xesuita, chamado James Carney,
permanecet..: en secreto até agora e ainda
· hoxe figura como oficial a versión . de que
morreu de fame na selva. O documento da
CIA foi posta en circulación polos familiares de Carney que lémbraron que no mesmo
caso se encontran outros moitos desaparecí;
dos en Honduras. ,
·
A segunda ~as notÍcias non prov.oco~ nen-
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gim xuizo. A im¡§Ticació_n nortea_meric_ana
neste tipo de asuntos é un secreto a voces,
pero ninguén ·exi~iu até agora a aplicación ·
de responsabilfdades~ Comportameni:o tan _
difernnte a respeito de cada. uñ dos dous
bandos cont_eridentes na pasada guerra ~fria,
deixa ver de forma indirecta: primeiro, que
-o grado ·de criminalidade n9n"-era compará,
bel;. se.gundo,_ que a desa'parici.6n __do· inimi,
go . tradicionq_l hon tranqQ'ilíza a ·Oci.dente.
-E seglf1o ·que 'o caso da RDA' n'on -vai :Vol,
-v~r repetirse, pero nada iiúped.i.rá qu~ . é!l .
Honduras sigan _a c.Omet~rse a'sesinatos im, ·
¡:mnerrient~- • '·'
··
,
-

escolle como presidenta
a unha muller do Ulster
Irlanda escolleu o pasado dia
30 a Mary McAleese, unha
avogada católica de 42 anos
de idade, como oitava presidenta da R~pública
Irlandesa. E a primeira vez na · história que os irlandeses ·
votan par~ presidenta a unha
persoa nacida no Ulster.
.Mary McAleese era un ha das
catro mulleres que se
apresentaban como candidatas a estes comícios nos que
a única lista encabezada por
un home, o ultraconservador
e expolicia Derek Nally, obtivo o menor número de votos.
A sua orixe norirlandésa será
un novo ponto a favor do
proceso de paz iniciado en
Irlanda do Norte..•

Venezuela detén a seis
-terroristas que planeaban
matar a Fidel (Qstro A policia venezonala detivo e
expulsou do país a seis cubanos,anticastristas que tiñan
prevista atentar contra Fidel
Castro durante a sua visita á Isla Margárita co gallo da
celebración da VI 1 Cumbre Presidencial Iberoamericana. O
plan fora descuberto hai días
polo servizo de gardacostas de
EEUU en Porto Hico que detivo
a catro cubanos de Florida
nunha emb~rcación con armas
e municións. A embarcación na
que viax~ban pertence a Juan
Antonio Llama, un dos
membros da xunta de
_ directores da Fundación
Nacipnal Cubarroamericanaque encabeza. o. proprietário de
Sintel, Mas Canosa.•
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.za eJ./d J-0-fuo~·
dios de comunicación (nin' sequera informaron dos nasos actos
electorais) e despois dunha campaña de acoso e persecución por
parte do "espíritó" de Ermua.

Sobre as eleccións
autonómicas

1

1
1
1
.1
1'
1
1
1
-1
1
1

Falouse abondo do
fracaso da olivei ra
(operáción política) e
díxose que non se
daba na Gali-za. En
sentido metafórico,
: . claro está, porque a
oliveira (árbore) foi
1
1 habitual aquí-até ·
1 comezos do século
1 XVI. As oliveiras
1 prodúcian unha boa
1 parte das rendas ·
1 . señoriais. Vigo- ainda 1 mantén esta árbore
1. como símbolo (a
: cidade olívica) e nos
ad ros ·de moitas
1 igrexas consérvase un
1
1 exemplar, sen
1 problemas de
1 adaptación.

1
1
1 O video de moda en
1 Madrid é o do director

1- de El Mundo, con
1 tacóns e en actitudes
1 de sexo porno. Unha
maldade que aproyeita
a coalición máis
morbosa de todas: a
de sexo e poder (os ·
ingleses son mestres
nisto). En moitos .
· edifícios-Oe oficinas da
capital, entre eles :o
que acolle ao periódico
El País, circula o vídeo.
de sección .en secciór;t,
de despacho en
-1 des-pacho. España va ·

1 bien. ,_, ·

CANTINA
MEXICANA

A pesar de que, logo de varios
anos de ·goberno ·de Fraga lribar- ·
.ne e o Par.tido Popular, Galicia
permanece nunha crise estructural endémica, as eleccións do :1~
de outubro·de 1997 significaron o
respaldo dun elevadísimo número de galegas e de galegas os
mesmos que viñan xestionando
a Xunta de Galicia, sumindo a
Galicia nun cada .vez máis fondo
abismo·, quer no económi~o.
quer no eultural, quer no político
ou_no social.
•

•.._

Fo ron -estes
anos de tortaDe
.lecemento das ¿ que nos
'redes orgáni- 'lalería aos
cas do PP
1
que, ·unidas á ga egos o
_práctica do hipo~ético
clientelismo triunfo dun
político e a un
estricto control - nacionalismo
dos medios de
1 de ·
información,· ga ego
signo
así como· á in- pujolista ou
fluensia da
·
victoria dese peneuv1sta, sen
partido a nivel contar sequera
·de Estado,
h I
conforman un- cun aease
ha ·e structura . burguesa que o
de poder aba- ampare? ...
.fante.
Opus
Dei,
·confederación de Empresarios, Mulleres - réxime demostrámonos· incapaRurais, Xóvenes Agricultores,
ces de .$Uperar _este estado de
cousas e o triunfo do PP debe ser
Nuevas Generaciones son siglas que, unidas ós "intelec- _ -calificado d~ vergonza nacional.
tuais" de pesebre e mais a conA oposición institucional a petrabandistas e narcotraficantes
constitúen i.m entramado ·podenas se manifestou nestes catre
roso onde difícilmente poden . anos. Apúcese imposiblidade de
rachar o muro da información,
penetrar as ideas liberadoras.
pero ben é certg que sen mobiliO clientelismo, ese trapicheQ de - zación popular dificilmente se
vai superar ese muro, e acatanfavores-votos . impide o co.ntacto
do o imperio do establecido,
franco e sincero no seo do pomenos ainda. A incapacidade
bo, bloquea .o proceso de reconstrucción nacional e a ·so- ·para levantar novos medios de
comunicació_n son a evidencia
lidariedade, fomenta a cor_rupdunha impotencia :manifesta,
ción e destrúe a democracia,
substituíndoa por un sistema
"'" pers.o nalizado de ,. dominación. - O incremento espectacular nos
votos obtidos polo· BNG ten un·-sen é certo que esta situación__.fa-. ha contrapartida de involución
vorécese ó non ser- a Autonomía _ política de incalculables conseun sistema de J>oder real, polo
cu~ncias . A perd9 de ~eferen
que tampouco se produce un hicias, li .-~~ega$i.(5n_,~:de principios.
ideolóxicos, a confusión delibe~ patético: desgaste polo _seu uso ..
rada no social ("defendernos por
·"As t"orzas p~líticas .-0positoras ,ó . un igual a burgue_s_~.8 e trqballa-

'XX ANIVERS
Recital poético con:

Lois Diéguez
Pilar Pallarés e
Poetas novos.
RUA MARTIN CODAX
VIGO

Recoñece a FPG a postura deses galegas e galegas que prefiren adiantar o futuro, sen esperar a apoiarnos cando o Bloque
estea no poder, como moitos
afirman que pensan facer, para
contrapesalo pola esquerda_
Non ere a FPG que unha alternativa ó Partido Popular se poida
levantar exclusivamente dende a
galería ou dende a acción institucional, parlamentarista. Máis
ben, entendemos, habería que
atender ás necesidades dos traballadores e das clases populares, dando as alternativas de acción política consecuentes á realidade, sen verse mediatizados
poto ordenamento xurídico-constitucional e quitar dunha vez as
orelleiras permanentes da perspectiva electoral como guieiro.

J

Cea e recital poético-musical
no Monte da Cond

.

ANOSATERRA

O PSOE SEMPRE PUXO
O PRAGMATISMO POR RIBA
DOS PRINCÍPIOS, QUITADO
CANDO S-E TRATA DO REI
PELAYO E DA SACRO SANTA
UNIDADE DE ESPAÑA

Ningún país se liberou nin os
traballadores conseguiron as
súas conquistas sen grandes
esforzos e sen un enfrontamento dialéctico coas clases contrapostas, por moito que unha proposta de autodeterminación nacional requira dun certo grao de
acorde interclasista. +
FRONTE POPULAR GALEGA

dore~")

levaríanos a preguntármonos:_¿De que nos valería ós
galegas o hipotético triunfo dun
nacionalismo galega de signo
pujolista ou peneuvista, sen contar saquera cunha clase burguesa que o ampare?. A práctica do
BNG fomenta o apoliticismo, encarreirando ás masas polo electoralismo, arrastrando mesmo
na voráxine a unha organización
de clase como é a CIG, e disto é
contundente e lamentable exemplo o caciquil desenvolvemento
do seu último congreso.
As expectativas de cambio estaban indisolublemente unidas á
posibilidade dun acordo BNG PSOE que a dirección deste último partido negou unha e outra
vez. A nefasta política do PSOE
en Galicia e no Estado, unha
·equivocada campaña electoral,
provocaron o trasvase de votos
de centro-esquerda cara ó BNG.
'Pensando xa no futuro, o líder
do BNG manifestou ter a súa
formación un carácter socialdemócrata: tratábase, máis que
dunha -necesidade do momento,
de avisar ós dirixentes centrais
do -PSOE da.boa disposición pa- ra o que faga falta.
A Fronte Popular Galega realizou
durante a campaña electoral dez
mitines, e acadou 3.300 votos; o
que, en plena cabalgada do
BNG,- reflexa un incremento das
persO'as partidarias do mantemento dun referente de esquerda
e independentista. Confesa a
FPG serias carencias no organizativo e na definición táética da
súa acción, situación que espera
mellorar coa realización dunha
próxima Asamblea Nacional a celebrar no mes de xaneiro.
Eses 3.300 votos teñen un enorme valor para nós, dadas as cirCUn$tancias en que se producen,
cun boicot permanente dos me-

Preparemos
o asalto definitivo
Os resultados eleitorais do 19 de
Outubro na Galiza son boa proba de que o infatigábel traballo
político do conxunto do BNG durante estes anos consegue unha
aceitación social sen precedentes na nosa história.
Se, por unha banda, se verifica
que as orientacións políticas da
frente patriótica son correctas
neste momento, non podemos
deixar de chamar a atención
sobre a trascendéncia de lsto concreta-se
sermos a segunda forza dalgunha
política no par- maneira no
lamento galega .
Ternos afortalamento
que partir do constante das
feito de que os
nasos adver- organizacións
sários políticos queaxudan a
non xogan limpo, nunca o fi- vertebrar opaís;
xeron. Francis- sindicais,
co García e
Suárez Canal estudantís,
dixérono ben , culturais
claro en rolda
'
de prensa: "O veciñais,
pp tiña prepa- ecoloxistas
rado co voto
...
da emigración
un verdadeiro
pucheirazo no caso de perderen
a maioria absoluta".
Non hai dúbida de que a nova
maioria do PP representa un
atranco para o progreso de Galiza, con todo dá-nos algo de
tempo para aumentar a nosa
capacidade de incidéncia social
e para levar a cabo un labor de ..
oposición responsábel, antesala
dun governo noso. Sabemos
que un posíbel governo BNGPSOE ía -ser aJvo fácil para os

.
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de ser galega?

Xosé Carlos

Francisco

Xosé

Enxeñeiro Técnico

Xubilado

Pequeno empresário

Parada

Empresária

A verdade é que estou.
Estou contento da nosa
cultura, da língua ... Ce,
cais que poidamos aguantar durante máis de cincocentos anos e que ainda
teñamos unha personalidade é digno de admirar.
Esas son razóns para estar
orgulloso. Todo é mello,
rábel, que estexa orgulloso
non quer dicer que pense
que é o mellor, hai sítios
nos que están mellor. •

Por suposo que estou. Na,
cin aquí, crieime aquí, os
meus fillos son galegos, es,
rudei aquí e aqui traballei.
Antes os galegas fora non
estaban tan orgullosos,
pero iso era antes. Cambiaron as cousas porque o
nfvel de vida é superior,
porque a xente estuda,
porque xa non hai aqueles
complexos de antes. Pero
habia que analisalo un
pouquiño rnáis a fundo.+

Antes de nada, nacin-en
Lekeítio pero vin para
aqui con tres meses, por
iso son galega 100%, e es,
pañol e do mundo. Antes
a xente non estaba tan or,
gullosa de ·ser galega, pero
non sei ben porqué, ainda
que para min sernpre foi
igual. Os bascas ou os cata láns non teñen máis
motivos de orgullo que
nós, ao fin e ao cabo todos
somos do mundo.+

Claro, por suposto. É a te,
rra onde nascin e estou
contentá con ela. Gesto
do mar ademais ... Nótoo
cando estou''fora, boto de
menos a terra. Sempre estiven moi orgullosa de ser
galega, ainda qué-non falo galega porque non se
me dá ben, senón si que o
falaba e estarla qrgullosa
de falar galego. Supoño
que a xente agora é máis
culta e ten rnáis orgullo.+

Sinto moito orgullo de ser
galega, claro. Son as í:niñas
raigames ... ·Nunca fixen
iso de ocultar de onde son,
como antes facian outros.
Son galega e viguesa ante
todo. Non sei porque a
xente antes non estaba
tan orgullosa e porque
cambiaron as cousas, oúnico que sei é que eu
.sempre o estiven. Supoño
que-depende da forma ge
ser de cada quen. +

Maria Tareixa

1 O gaiteiro Carlos
1 Núñez -recibe o

1 Premio Ondas.
1 . Fala desde
1 Venezuela para a·
1 cadea Ser e di asi:
1 "Este é un prémio
1
_para toda a España
verde". Horreur!
O gaiteiro
ultramoderno
recupera unha
·expresión da era
Palito Ortega.
Só falta que veña
agora co de rincón
noroeste, córner de
España, marco
incomparábel, etc.

1

-

reacionários do PP porque as
artes desestabilizadoras deste
partido son de sobra coñecidas
e non hai que citar exemplos.
Do noso ponto de vista, conven
levar á sua máxima dimensión o
princípio de auto-organización
que guiou os nosos pasos. lsto
concreta-se dalgunha maneira no
afortalamento constante das organizacións que axudan a vertebrar o país; sindicais, estudantís,
culturais, veciñais, ecoloxistas .. .

•

A este respeito pode chegar a ser
preocupante o feito destas organ izaci6ns nutriren-se dos mesmos cadros políticos de hai moitos anos. Compre, pois, incorporar homes e mulleres ao traballo
político efectivo, para conseguir
unha maior coesión da militáncia
do Bloque, estando alerta sempre
aos oportunismos que se poidan
dar, detectando aos arribistas
que soben ao carro para apontarse ao bon momento.
Efectivamente, os bons resultados do 19 de Outubro son unha
esperanza e un desafio para o
nacionalismo galego que ve máis
perto a hora de nuclear un governo ao servizo do povo. A traballar sen acougo, con rigor e disciplina, pala liberación da. Pátria. ~
FRANCISCO GóMEZ, TITO
AUGUSTO E ROSALINA PINO
(LIGA NACIONALISTA DE
TRABAZOS)

Informac;ao falsa
O dia 18 de Outubro de 1997
-jornada de reflexao prévia as
elecgóes- aparece, nao casualmente, urna nota de imprensa no
nome da AMI na que se pede o
voto ao BNG buscamdo-se intencionadamente a identificagáo do
projeto do BNG com o da AM 1
A AMI desconhece a autoría
d.esta nota mas sabe que dela

ficar despois o asoballamento do
dar máis influéncia. Son merecensentimento nacionalista onde non
tes de respeitó cando parten dun
sentimento arraigado no povo, ou . lles convén, onde iles resta poder.
cando crecen con espontaneidad e. Pero ta- Podémonos dispoñer para ·a vinmén poden ser
deiro ano, o do centenário da
impostos por
perda para o império español
ASSEMBLEIA DA MOZIDADE
uns poucos, Hai toda unha
das derradeiras posesións alén
lNDEPENDENTIST A
polos poderoao mar. Lembrar o que supuxo o
sos, someten- campaña
"espiritu do 98" de xentes como
do vasalos.
Ortega e Gasset ou Pio Baroja
españolista na
para o fortalecemento do españolismo unitário e o tempo de
A Ministra de prensa ena
escurantismo no que mergullaEducación e televisión.
ron a todos os demáis "regionaCultura de Malismos" da pel de touro. Si "o ga~
drid ven de
O éxito do galeguismo nas eleileguismo é unha forza telúrica,
presentar un
cións, desatou unha nova onda de
coma unha marea viva subindo"
españolismo. Os nacionalismos. -Decreto polo
(Beiras), isto mesmo acon_
t ece
que imporían o ehsino do Estudio
están sempre a competir. Cada
co españolismo. As forzas con-·
Unitario de la Historia de España
vez que un nacionalismo medra,
trárias están a traballar.
nas escolas. lsto non é máis que
os demáis nacionalismos empeun exemplo do que os que nos
zan a porfiar polo espácio xeográHai toda unha campaña españogovernan poden facer a prol dun
fico no que perden peso, e reaciolista na prensa e na televisión.
sentimento inexistente en Espanan crecendo, en defensa ou por
Titulares avisando do perigo dos
ña: crea-lo e reforza-lo para xustiimitación; por envexa ou para acanacionalismos. Acaso o españolismo non é un nacionalismo
Suso Sanmartin
máis? Por certo nen siquera .é o
que ten o historial máis ·1impo,
nen a pres~ncié! máis forte. Ca. da história non é máis que o his- .
torial de aqueles que a contan.
Todas teñen parte da verdade, e
nengunha a verdade absoluta.
Non semella moi ético nesgala a
prol duns ou doutro_~-

nao saiu. Na jornada seguinte
-19 de Outubro- leva-se a redac<;ao de Corunha de La Voz
de Galicia urna nota aclaratoria
que hóje, dia 28, depois de dez
di as seg ue sem se publicar.+

Enfrontamentos
entre nacionalismos
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- Penso que é momento de que o
nacionalismo galego, tamén~ poida contarlle aos seus miúdos o
seu historial. E neste historial
contarmos, como fanos outros, o
que aconteceu eiquí causado por
nacionalismos alleos. Como se
participou en guerras que n·on
eran as nasas. Como se participou, á forza, do imperialismo español. Explicarmos onde e cando
se loitaron as nasas guerras, e
quen foi quen en cad·a unha delas. Facéndoo desde a moderación e a realidade, para non agredir nen provocar "integrismos"
causantes de tensións. Relatarmos tamén nesa "Historia" o historial das,diversas ideoloxías que
participaron na criación da reali-

Francisco Vázquez
descubre que o acerto
do BNG "é estar
presente en todos
os movimentos
sociais".
Parece que o
secretário do
- PSdeG-PSOE xa se
decatou de que o
·diálogo coa ?Ociedade
·debe constituir a base
dunha organización
política.
Alguns teóricos,
politólogos, etc. nunca
se decataron diso e ·
airida ven no
nacionalismo non máis
que unha espesa sopa
de siglas.
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A Orque.s tra
Sinfónica de Galicia
abriu, en compañia do
Orfeón Donostiarra,
a temporada de
concertos do recen
inaugurado Teatro
Real de Madrid.
O seu grande éxito
(houbo obras de
Borodin, Mu~orgski,
Prokófiev... ) rematou
con catro bises: duas
pezas de Verdi e duas
peza_s populares
bascas.
Mágoa que non
preparasen algunha
peza galega para o
caso (aí- estaban
_Pascual Veiga,
Xan Montes ou o
Un adeus a mariquiña
de Castro Chané).
O preside·nte da
orquestra non é outro
_ que Xosé L. Méndez
(concelleiro de Cultura
na Coruña) e
1 coordenador da
1 pasada campaña
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1 A segunda praza
1 eleitoral do BNG foi

.1
- 1 ignorada por grande
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dade social galega:·Sen satanizacións, nen endeusamentos, sempre tan doados. A História non
debera ser galeguista, nen españolista, comunista, anarquista,
fascistas, socialista ou sindicalista, nen tampoco, por suposto, social-demócrata. A História debera
ser verdadeira e científica, inclui. do todas as ideoloxías necesárias para explicar1T1os os feitos,
as causas e os efeotos. +

parte dos meios de
comunicación que
seguen a tratar aos
nacionalistas cal se _'
estivesen no grupo
mixto. Estes, que son
Luz DURRUTI RODRÍGUEZ
b·os e xenerosos, non
(VlGO)
só non se queixan,
senón que por médio
, Galego en·Mal pica
de Tereixa Navaza,
representante do BNG
Como mestre do CEIP Milladoiro
no consello de radio e
de Malpica quera expresar a miña máis enérxica protesta polo
televisión , felicitan á
publ·iC9.do
.no xGrnal de data 2Rádio Galega polos
10-97 na seción A Aldea Global
seus informativos. As
na que se facian unha série de
afirmacións que non obedecen
gargalladas dos .
ao que é a realidade do Centro.
membros da equipa de .
direción da emisora
Se ben é certo que a maioria do
ainda se es-coitan hoxe profesorado vive fóra de Malpica
(a miña muller e mais eu vivimos
por Bastabales. É
en Malpica durante.quince anos,
até o ano pasado), tamén é cer:coma..se a Goebbels
.
to
que cada quen pode vivir onlle mandasen unha
de lle pareza, e supoño _que vosbotella de champán
tede fará uso dese dereito. Respeito a que a maioria do -profedesde o gueto ))udeo
sor ad o imparte as_cfases en
de Varsóvia. •
castelán é totalmente falso . Respeitase estritamente o uso do
galega dándolle prioridade· nas
distintas áreas e sendo este, o
no_so idioma •. a lingua veicular co
alunado e de todo o que son os
comunicados, correspondéncia,
rotulacións ... do Centro:
-

Como suscriptor, exixo que se me ·
dea explicación por escrito do por-

Gonzalo
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qué das afirmacións do día dáus.
De non ser así prégolle me dea de
baixa da suscripción ao seu
xornal que ven- ,
ce, creo recor- Respeitase
dar, polo mes
de Xaneiro.
. estritamente o
Lamento ter uso do galego
que chegar a dándolle
adoptar esta prioridade nas
medida, pero
eu pensaba distintas áreas.
que estaba
lendo un xorn al crítico e
sério; causa que xa dubido, can-

do se publican causas coma estas, que fan moito dano aos que
dalgunha forma loitamos precisamente para que o Galega
ocupe o lugar que lle corresponde como primeira lingua. +
XosÉ PoRTELA FERNÁNDEZ
.
(A C ORUÑA)

·A rxentina,
Garzón e os GAL

les de mortos comd na Arxentina, poderiase talar de t~morismo
de Estado. ¡Aquilo foi gu@rra suxa!" "O Xuíz da Horca", Oarzón,
recolleu a idea e ai o ternos ultimamente dictando autos contra
as Xuntas da ditadura Arxentina,
tomando declaracións a algun
que outro arrepentido que dá cos
seus osos na cadea e ameazando con facer o próprio con todos
os milicos de alén dos mares.

Á marxe do afán de protagonismo que caracteriza a este personaxe , resulta cando menos
chamativo que se rasgue as
vestimentas ante aqueles crímenes carrdo hoxe, e diariamente,
pasan ante el mozos, sobre todo bascas , torturados con total
impunidade pola garda civil ou a
policia , cando o caso GAL segue en primeira páxina e cando
contra os presos políticos se segue exercendo a política de
"Arrepíntete ou sufre até morir".
Pero por riba de divismos ou de
hipocresias xudiciais, a mensaxe
dese repentino interese que levantou artificialmente entre xu íces e meios palas vitimas da ditadura arxentina contén unha mensaxe clara : "Non vos queixedes
por trinta mortos! Podia ser pio(".
Se a cal viva non deu resultado
cos cadaveres de Lasa e Zabala
e as outras vítimas do terrorismo
estatal español , agora lles quere
votar encima os osos dos 30.000
desaparecidos e asasiñados na
Arxentina. Vano intento: o exemplo das Nais da Praza de Maio
alumeanos a todos.+

Dixo nunha ocasión Felipe González: "Os GAL terrorismo de Estado? Se en España houbera mi-

Po{a súa posición ~eo
gráfica, Cu~a é. un destino turístico por e~efen
cia e ponte natura{ entre
·A
méricas e 'EÚrppa.
r á posibi{idatfe ~
ladarse, a;ou.tros,;¡.:¡,· :

.VO REGULAR .DE CUBANA

DE -A VIACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA - HABANA
- SANTIAGO DE COMPOSTELA
permanente todo~ os Sábados ás 1 2,30 ·horas
por 82.000 pta. (válido «;1té o 3 _1 de Octubre).
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Recebeu o prémio de teatro Rafael Dieste c~n Doentes

Roberto Vidál Bolaño
'N engun dos membros
do Consello da Cultura sabe que pasa nos cenário~'
*G. LUCA

O autor, actor e director Ra,
fael Dieste recebeu por segun,
da ve~z o noso prérnio grande
de ·teatro, o Rafael Dieste da
Deputación coruñesa, coa
obra Doentes que sucede du,
rante a Po guerra en Compos,
tela. A fidelidade d Vidal Bo,
laño ao teatro independente,
oñador e comprometido coa
actualidade vólvelle un recoñe,
e m nto recente do público,
d que é boa mo tra o éxito da
aa última comedia Anxeliños.
Que é Doentes, o texto premiado co Rafael Dieste?

Despoi de carro obras vinculadas
a xen r cinematográfico , escrebin obras h. róricas en r laci 'n co
camiño de antiago e o éculo
XVII, na liña de Dias sen Glória.
Dese proxecto airan As Actas fu,
curas, que trata da invención do
r to de antiago, e Doentes que
relata o peche urxente do Hospi,
tal Real pola urxéncia premio a
dunha vi ita de Ei enhower á
Com tela: unha metáfora terri,
bel daquel momento. Tanta presa
lle meten ás obras que pechan o
vello Ho pital ant que o novo
estea rematad . Un d enferm

O texto ten mái imp rtáncia
na ua obra que outr elem nto do e p ctáculo.

ran camp n v , enu p dan ter qu ver
co teatr en a palabra como suporte fund m ntal,
utra qu
iso supoña a negación da palabra no teatro. N un tempo, indague i tamén o teatro sen t xto
pero cm~prendin que na miña
situación e no país en que escrebo, renunciará palabra era pres,
cindir de demasiadas cousas.
O paradoxo é que ese compromiso co texto atopou a comunicación co público antes que outros que buscaron darlle facilidades.

Nun país que ainda está inven,
tando o teatro haberá que producir antes o proceso en cada un
dos seus pasos para que poida ter
. sentido. esa renúncia á palabra.
A que palabra renunciamos se
ainda non existe? O público po,
de agradecer igual de ben Ún es,
pectáculo sen palabras que · un

con moitas palabras, depende do
ben que estean enunciada a
imaxes ou as palabras. Hai quen,
en nome da modernidade, adsríbe e a recur o que on máis
v llo que Cri to. Senda sábio,
teatro eur peu puxera andar ·
a onda con intención de impo,
ñer m did correctoras, non para e de facer de nengun dos seus
valores patiimoniais. A palabra
v lv a er un do ixo fundam ntai d teatro. Claro que no
t atio, como na sociedade, hai
qucn mantén valores ético e
quen claramente n~m os ten.
O recoñecemento de Dario Fo
causou surpresa no mundo do
teatro.

Unha sorpresa notábel polos si,
lenzos. Certas voces tan atentas
a dar conta de que xa sabian ou
coñecian, pódese ler coma Uf!
rechazo. Por outra parte é con,
trastábel porque Dario Fo repre,
sentou aquí con cerra frecuéncia
e ninguén se aproximou a saber
que eran os textos de Fo. Consi,
deraron a Oario Fo como planfetário e autor de má literatura-,
éando seguramente é un dos homes que mellor mantén vivo o
espirito do teatro de Shakespea,
re. O teatro de Shakespeare na,
ce precisamente de recusar as re,
presentacións en latin . Fo ocú,
pas~ do inmediato e de como
-actuan os mecanismos do poder.
Como xulga a ·política teatral?

terpretañdo que son os receitores
únicos da política teatral. A suá
opinión,-consideracióós e capqci~ade non debera superar un tércio
das decisións. Porque ese é o espa,
zo que lle compete. O público teria moito que dicer. En meio
mundo funciona o que se chama
asociación de espectadores. Os te,
atro públicos da cidade terian algo
que dicer tamén. No se pode le,
vantar o teatro dun país con éfi,
rectores que o mais que fan é re,
ler, se cadra con máis atención, a
si próprios que ao valor·que o tex,
to ten de seu. Con tradución e
con versións non se construe a
dramaturxia dun país. Poderán
durante alguns anos comer alguns
profisionais pero non se construí,
rá o teatro de nós. As estatísticas
de obras representadas de autor~
vivos mm din a verdade. Estré?TIse textos meus porque os estreo
eu. Manolo Lourenzo e eu contri,
buimos a que esa mentif9- pareza
verdade. Manolo estrea tres textos
traducidos e alá vai a estatística
ao caralla. De todos xeitos, repa,
remos no interese das instifucións
públicas polo teatro : cando o
Compostela sobeu a primeira di,
visión, a cidadania foi convocada
a unha homenaxe masiva na pra,
za do Obradoiro. A min paréceme
_moi ben. O que me parece mal e
que non se faga o mesmo con to,
dos os ascensos a primeir~ pivi,
sión. Nese momento, Ollomol,
compañia de Santfago, tiña o seu
espectáculo Commedia na primei,
ra división do teatro español. Nen
o alcalde nen nengun político da
oposición convocou á cidadania a
celebralo.

Milito
abrigado
Abel, Paco,
etc.
~

~

VÍTOR VAQUEIRO

~oitas grazas, Abd, pola túa

campaña embrullada nunha invexá,
bel seguranza no erro, nunha impecábel destreza ño desacerto que
atinxiu a sua cota mais alta o dia
que dix~ches en Verin (ai o Bloque
varreu,vos) que tiñas practicamehte
deseñado o teu próximo Govemo,
gag intelixentfsimo e subtil quei sen
dúbid a, nen Keaton, nen Harold
Lloyd mellorarian porque, probabel,
mente, teriamos de i.r até T onetti
ou Rivel. Moito abrigado, Paco, por
sinalar que La Coruña (ai o Bloque
varreu-vos) é tudo e, para os
demais, a_sama, con ese español teu
tan rexoubeiro que, cando toca di,
cer hábía dicho, vas e chimpas dijera
e c:ando toca dije dis _he dicho porque,
sinceramente, acho que o teu forte
n_o n che son os idiomas (ignoro se o
é a política, se xulgarmos a situa,
ción do PSOE, do que ti es responsábel, na Galiza) que nen cursos de
inglés acelerado, nen farrapos de
gaita che serviron, segundo se co,
menra, xa non digo para traducir a
Xespir, senón para pedires ·
fixanchips en Sauzanton ou Líber- pul porque, din os que te coñecen
- entre os que, por sorte, non me
indúo- que o único que falas con
soltura e fonética correcta se cadra
é o galega, unha desgraza, sei-no,
mais a vida é inxusta e na sola dos
zapatos, como ensina Mounin, levaA. IGLESIAS
mos gravada ·a- nosa pátria .lingüística. Moitas grazas, Abel, por esas
coiteladas repetidas que das ao noso
Coido que é un delírio. Haberia
idioma que, na tua boca, semella
que comezar a pensar seriamenunlla mistura de aranés e swaj ili, o
te como lle poñemos remate.
que demostra o moito que o practiEra previsibel que se cometesen
cas e o amor que lle profesas , men,
erros e que poidésemos aprender
tres moves as _mans en xestos aprendeles, pero non é iso o que está
didos que o día.que te descoides van·
sucendo. Os erras aliméntanse a
ficar,che ancadas e non vai existir
si próprios en xeral co estímuloO interese polo teatro está a
bruxa nen pastequeiro que che ama,
e a bendición da maioria da pro,
medrar, sobre todo nas vilas. ·
ñe a desfeita. Obrigado outravolta,
fisión teatral.
Paco, por chamar-lle á fermosa ci,
A capacidade de convocatória é . dade na que moras aldea gala
A que erros se refire?
-como se estivese illada perante un
crecente e de importáncia relativa
moi grande. Que en Cangas
inimigo inusitado demostrando que
Por exemplo ao Centro Dramáti,
os teus coñecementos· académicos
nunha única función un espectáco Galega que se gaba de ser a
se esgotan .en Asterix, en Rip Kirby,
culo teña 500 persoas e que en
única que ten no Estado compaVigo non convoque en tres fun, - en Big-Ben Bolt, rio Home .
ñia estábel e que con claro me,
cións máis de 300 persoas é un
Mascarado, en Spirit e que toda a tua
nosprezo dos fondos públicos
dado terribel para Vigo;-non para
práctica política dende años abando
monta espectáculos que podían
nordeou-se a enfrontar ás xentes da
o espectáculo. Nun pafs no que
facerse con menos cartos, autores
'un éxito de narrativa chega a
Galiza (ai o Bloque varreu-vos) .
e parafemália, agás que existise un
quince mil exemplares, unha obra
Moitas grazas a todos, ao cúmio do
proxecto de signo claro que dePSOE, á equipa directiva da campade teatro que ten 35.000 espectamandase eses recursos. No país
dores é unha cantidade comparáña por lle mostrar a todo o carpo
hai textos e espe~táculos que si
eleitoral galega que quixera escoibel oú superior rendo en canta
demandarían ese esforzo econó,
tar,vos que debía poñer-vos onde
que asistir ao teatro é un xeito de
mico e repartos amplos pero esta,
-leitura. Todo isto contrasta co si,
estades, axudando.-:vos a continuar,
se dando o proceso inverso. Desdes ese avanzo imparábel cara a Í:elenzo que os notários da realidade
pois están as compañías de teatto
taguarda.qu~ con tal pulcritude exeindependente, no que se dá un · cultural do país seguen mantendo
minifundismo- eterno e crecente
co t~arro : Pareceme grave que
cut~de§. Non fagas caso, Paco .. aos
·práctic;:1.mente nenguri dos mem:.
agoirejros, segue a falar o español
sen que c;:reemos un mecanismo
bros do Consello de Cultura saiba
ifnpecábel que cu1tivas _e, polo que
para corrixilo. Alguns que enchen
mais queiras, non demitas. E noraque pasa nos cenário's, e se o sabe
a boca cb chamado Teatro Na,
será de orella. Podemos ler un li,
cional, Dra.~atúrxia Nacional
boa, Abel, por teres esa afouteza de
Alcoiano -a frase non é miña: es,
bro un ano despois de _a parecer
etc. seguen s~n asumir éompromicoita-se a cotio en t~rtúlias e crónipero un espectáculo teatral non
sos que rendan a facer medrar eses
volve e se volve xa non será igual.
cas- que te empurra a dicer que estres obxectivos que son os auto,
tades no momento preciso para
res, a escrita cénica e o público.
Eu non paso lista, pero chámame
comenzardes a Glefiniti va remontada:
a atención que, por exemplo, os
Hai uh vício de vello que mohos
(cara ondeé fariña doutra muiña,
dirixentes do BNG que antes secoñe-cemo-s e moi poucos no s
da).+
gui.an as estreas, apenas se deixen
comprometemos a r~ctificar.
ver agora polo teatro.+
Compañías e directores veñen in,

a
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prémios de n~rmalización
lingüística. O referido ao ámbeto
galega foille outorgado a Mini e
Mero, ex compoñentes de Fuxan
Os Ventas e actuais compoñentes de A Quenlla. En canto á difusión da língua na comarca de
Tabeirós-Terra de Montes, foi

•Amostra
de pintur9-·
Eixo Atlántico
percorre_Galiza
Abriuse en Vigo a exposición E.iAtlántico de pintura que con- '
ta con 58 obras seleccionadas dun
total de máis de duascentas que se
apresentaron ao concurso co mes, mo título. Neste certame, aoque
se poden apresentar artistas gale_gos e portugueses, resultaron gañadores Simón Pacheco coa sua
obra Autorretrato falso e a Paula
T avares de Porto por Red. Cada
un deles-recebeu medio millón de
pesetas, máximo prémio do certame organizado conxuntamente
por Seur e Caixavigo. Ate o 16 _de
Novembro a mostra está na Casa
das Artes de Vigo pero desQOis.
exibirase en Viana do Castelo pa. ra pasar porsteriormente polas
máis de quince vilas e cidades de
ambas beii:as do Miño que pertencen ao Eixo Atlántico.•

•Jazz no Porto
con Donald Brown e Leroy J ones

XD

• Concerto pala
insubmisión,no
Parrús da Coruña
O Xoves 13 de Novembro, na
sala Parrús da Coruña ten lugar
unha festa antimilitarista na que
actuan os grupos Desfeita, Os
Papaqueixos e 9s Zenzar, de Cerceda, que apresentan o seu disco

..
António Lobo Antunes e Bernardo Atxaga.

..-

• Lobo Antunes, l?ires, Atxaga e .
Rivas.departen sobr~ a novela

: As-xomadas prév1as á entrega do prémio Xerais de novela e do Merlin de literatura
infantil son motivo de
encontros literários en Sada e
na Coruña como o que o Xoves 6 reune a vários especialistas ao redor da escrita
.infantil. No quiosco Alfonso
da Coruña están Blanca
Roig, Mª Victoria Femández,
Mª Xesus Femándeí e Antonio Garcia T eixeiro, gañador

Dentro do programa de espectáculos que para os días 25 e 26 de
Outubro se desenvolveu no Teatro da cidade suíza de Vevey,

do Merlin na última edición
:·
do prémio. No mesmo lugar,
ás oito da tarde do dia seguin- •
te, teuniranse os portugueses
António Lobo Antunes e José Cardoso Pires, novelistas e
candidatos ao Nobel en
vátias ocasións, Berhardo Atxaga, o máis coñecido dos escritores bascas dos úli:imós
anos e Manuel Rivas. O tema
do debate é A novela nas

literaturas peninsulares.•

Comezou 'a fin de semana do primeiro de Novembro o 79 Fe ti val de
Jazz de Porto, que remata odia 9 e que se desenvolve no Rivoli-Teatro
Municipal. Durante toda a semana, despois da abertura da man de Jon
. Hicks Trio e Johny Griffin como convidado, tiveron lugar actividades
parellas como os café-concertos, conferéncias sobre o ensino do jazz en
-Portugal e un ciclo de cinema. O Venres 7 rócalle o tumo a Marty Ehrhch's Quartet e o Sábado 8 a Fatima Serro e Paulo Gomes co seu grupo
Conferencia dos Sons, formado hai tres ano , no que combinan o eu go to polo jazz coas raíces portuguesas máis Donald Brown Quartet, cuxo
pianista medrou en Memphis e ten campo to pezas para outros mú ico
de jazz. O trompetista Leroy Jones, un do últim val r que gravou
pasado ano unha homenaxe a Louis Armstrong, pecha o festival.•

.

·············~·····················································

Xesus Pimentel e Marcos Teira
apresentaron o seu traballo como Pimenteira. O flamenco-jazz
deste duo foi escoitado por programadores de espectáculos suízos, o cal poderiase cóncretar
nunha xira pola Confederación
· Helvétic~ para o vinqeiro ano.•

Disparados ófuturo.+

• O flamenco . . jazz
de Pimenteira
en Suíza

-

premiado Pepe Carballude,
e.5critor e <;:atedrático de latin,
nascido na panóquia de Rubin
na Estrada; Por ultimo, o prétniQ
Toda unha vida adicado ao
fomento do idioma recaiu en
A velino Pousa Antdo., presidente da Fundación Castelao. •

• Apresentan un
libro sobre Johan
Carballeira .
Antes de que· se instale o monumento que os Amigos de Jo~
han Carballeira promoven en Bueu, apreséntase o Venres 7 o
libro sobre o poéta, xomalista
e akalde da vila antes da Gue-

rra do 36. Outro xomalista,
Xesus Portela, é o autor do libro ]ohan Carballeira . Poeta,
xomalista, político, valedor dos ·
homes do mar, que _se dá a
coñecer na casa da Cultura de
Bueu o Venres ás oito dá
tarde.+

•Premios

San Martijío de
normalización
para Mini e Mero
e Pausa Antelo
O padreado da Fundación San
Mártiño da Estrada concedeu tres

,.

A Seminci lanza o Manifesto ,de Vafiadolid a prol do cine europeu

\

Unha película do ~anadiano A. Egoyan consegue a Es.piga de Ouro
~F. ÁLVAREZ I VALLADOLID

A 42- Semana Internacional de
Cine de Valladolid, do~4 Outubro ao 1 d~ Novembro de 1997,
serviu de marco para a celebra- ·
ción das Xomadas de Cinema da
Unión Europea baixo o lema
Promoción e Difusión do Cinema Europeu e desenroladas os
dias 28 e 29 de Outubro, nos que
catro gupos debatero_n sobre as_
Coproducióhs (formas e manei. ras de estruturar as producións
conxuntas entre os países da
Unióµ Europea e lograr dun xeito adecuado a súa distribución
dentro dos países que a conforman), a promoción do cinema
europeo (papel dos meios de co.-:
municación, festivais e prémios),
difuslón do cinema europeo. en
Europa e fora delá e dos novos
horizontes do cinema europeo
(desenrolo ·da televisión, o cabo,
ós sistemas dixitais, o video .... ).

(_

-.

Destes c<Itro grupo_s de traballo
•""

~

.,

\

xurdiu a Carta de Valladolid,
que suxire a· creación dun fundo
de garántia europeu para o fo mento da éoproclución, dotado
con 90 millóns de Ecus; potenciar a función dos meios de comunicación na promoción cinematográfica e fomentar a canso-.
lidación dun "star system" europeu, integrado por actores, realizadores e produtores de prestíxio.
No que se refire ao estritamente
cinematográfico sinalaremos os
ciclos e seccións ·que conformaron a programación <leste ary.o,
estes foron as seccións Oficial,

Punto de Encuentro e Tiempo de
Historia, Escuelas de Cine, nesta

pormenorizada nalgunhas delas.
A sección oficial estivo composta por 19 longameti;axes, 3 delas
fora de concurso, e 18 curtametraxes, 2 delas fora de concurso.
As películas mais salientábeis .
vistas foron Affliction de Paul
Schrader, EE.UU., acadou o
prémio á mellar fotografía, ex
aequo coa película de ·-Atom
Egoyan The sweet Hereafter e o
prémio ao mellar Actor: Nick
Nolte, excelente drama no que
se retrata a difícil convivéncia
do sheriff dunha vil a de N ew Hampshire coa sua família, un
pai moi violento e machista e
unha relación afectiva coa súa
parella e a súa filla moi difícil.

ocasión adicado ao Royal Colle_ge of Art, Spanish Cinema coa
Career Girls de Mike Leigh. Gran
proxección das 11 películas máis
Bretaña, acadou a Espiga de prainteresantes do panorama cineta, ex aequo coa película Cosas
matográfico español e os ciclos,
O cinema de Nova Celándia, An- / que dejé en la Habana de. Manuel
Gutierrez Aragón, España. O didre Téchiné, Ladislao Vajda, Cirector de "Segredos e Mentiras",
nema Europeo: O desafio da reafai unha marabillosa comédia
lidade, facendo unha valoración

agredoce sobre o tempo transcorrido e as relacións perdidas através dos ollos de duas ex compañeiras de piso e universidade.

perfeito (Bósnia/Franza}, Adio
Mamá (Méxi co): Signing Off
(Nova Celándia). The]ewish Bri,
de de Maarren Hoopman foi Espiga de Ouro nas curtametraxes.

Chinese Box (fora de concurso)
de Wayne Wang, EE.UU foi a
película mais esperada das proxectadas eh Valladolid, xunto á
última realizacion de Abbas Kiarostami T a'm e Guilass (O sabor
da cereixa. Fora de concurso),
fermoso e reflexivo poema sobre
o suicídio que narra através
dunha metáfora (identificada.
através da vida d0 periodista, interpretado por Jeremy lrons) os
últimos diás de Hong Kong como colónia británica. Enskilda
Samtal (Confesións privadas) de
Liv Ullman, Suecia, acadou o
prémio da "Fipresci" e o prémio
á mellar actriz: Pem_illa August.
1

Outras películas premiadas fo~on

Das le ben ist eine( A -vida en
obras(Alemaña).); Por si no te
-vuelvo a ver (México; O círclo

A película de Atom Egoy.an,
Canadá fo¡ a gran triunfadora
nesta edición, acadou a Espiga
de Ouro ademais do premio da
xuventude e o prémio á mellor
fotografía (ex aequo coa película
Affliction). Egoyam fainos reflexionar sobre a culpa e a casualidade, nunha coidada e coerente
película deste atípico director.
Cabe sinalar os fiascos das españolas Las Ratas de Antonio Giménez Rico (Gala de inauguración. Baseada na novela de Miguel Delibes), dun esteticismo e
pretenciosidade que converten a
película nunha obra falsa, e La
pistola de mi hermano, de Ray Loriga. Alguns se atreven a chamar
pelíc.ula a algo sen interpretación,
sen narración e sen 'inte~ese.? •

ANOSA TERRA
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----'-----"---~111~Leit~uras~llll------~-- canta de libros
A mica e
o n:iusgo
ATeresa B. desde o pars que nos une
Título: Nós nus.
Autor: Oiga Novo.
Editorial: Xerais, Colección Ablativo Ab·
soluro, Vigo 1997.

Se en A teta sobre o sol(l1, Olga
Novo nos sorprendía cunha vi,
vencía do eroti mo telúrica e
cósmica chea de referencias sen,
suais, N6s nus -a súa segunda en,
trega individl!al- retoma o tema,
me m inclulndo agún poemas
da Carpeta ameri r, para incidir,
outrav Ita n a vivencia erótica
profunda. A rutas da ensualida,
de acentuaron agora o eu carác,
t r bidir c ional pois tanto levan
á v z p éti a c r ó er amado
c m
fan apr fundar nas úas
raíces primixenias xa que a forma
d
crita detennínase irrcmedia,
blemente na propia orixe, na
en ación que atesouramo des,
de o estadio infantil. Así, desd°'
bránd ~ en oínte, o eu declara:

n6wseche q11e desde a primeira infanda xogas co
olor das glicinas,
que 1~ches medrar con asombro ocarballo ópé da
casa,
que tñt!ides das 1:acas, aínda nóttdo agre olor do
leite callado cando escribes ¡xiemas para o
m que amas.
A volta ó ámbito primixenio
efectúase dun xeito progresivo.
O eu poético vai derramándo e
por el como un cántaro de leite,
dun xeito demorado que implica
a búsqueda de a implicidade
que no leva cara á nudez mái
ab oluta do er. Pas iño imo fi,
cando espid de tanto accesorio
inútil ara entir a un tem , ca,

da vez máis forte, o latexo dos
corpos amados, das terras que
nos enxendraroñ. E o amor
repousa mentres !1as redomas
das nais -meigas, loucas,
deusas- como unha mate.ria
lenta que se vai concentran,
do nas vasillas ata a súa esen,
cia máxima. Na procura dese
amor o eu poético é un ser
activo que o ofrece todo:

que nos devolve a un ámbito
de serísualidade plena onde
ata o último centímetro ·de
pel teña ·protagonismo para
sentir todo o que o rodea. Pe,
ro vai deixando rastros que
permitan ós amados seguila,
ás amigas atopala aberta ·para
as sensacións, ás desertoras
enlazarse con ela nun canto
de plenitude:

miña éamedición do mercurio
eadecisiva busca do manancial
que me devolva acorrentes con azar de

buscádeme nos veigais
que.euando ceiba
enon libo máis pracer
que os vosos·cus estampados de carqueixas e

baias.

herbosas.
eque ninguén me busque
·eque ninguén me busque exposta como est.ou
ámadrugada
·regresada nun instinto de rumor de froita
devastada na constancia de coce,IJJ amor a
lume lento
rebentada na percura dun perfume incendiario
de lenósima flor de cerdeira.

Oralmente
de Xosé Cid Cabido
Publica Xerais o último libro de Xosé
_Cid Cabido Oralmente pola boca, no
que réune oito relatos e descrebe
situacións diferentes carac,
terizadas pola
violéncia, o absurdo e os dese,
xos dos diferen,
tes personaxes,
descritos polos
seus diálogos e
marcados
frecuentemente
pola sua sexuali,
dacje. O autor gesta de describir es,
cenas de sexo n as
que este é a única mo,
tivación que ex"¡)erimentan aos prota,
gonistas. Hai tres anos que Cid Cabido
publicou a sua novela Panifica.dora, coa
que gañou o Prémio Blanco Amor.•

E, finalmente, o eu poético
desde a
totalidad e
dunha vi,
da que se Este xeito de
enche- de ofrecerse, o
sabores,
eu poético
de olores
Leituras sobre nenos
Ne te xeito de ofrecerse, o eu
florais, de enlaza coas
poético enlaza coas "deserto,
caricias ... - "desertoras";. extranxeiros na Galiza
ras", todas esas mulleres que
reencón'. todas esas
Aparecen na editorial Afaguara-Obrae afastaron con cientemente
trase co
éloiro-tres títulos de ficción para leitoauténtico mulleres
dos patróns establecidos polo
res novos, dous dos cales narran a ex,
poder masculino para sufrir o
a m a d o , que se
periéncia de nenas que veñen a Galiza
rexeitamento social e ficar
por primeira vez. A serea do deserto,
aquel ª afastaron
A. PANARO
quen in ,
exclufdas da vida cotiá. As Oiga Novo.
- do xomalista Xavier López Rodríguez,
t ro d u e i i consc~ente ..
·
relata as vacacións da
bruxas queimadas na fogueira
saharaui T awala
en todo este mente dos .
pola súa sabencia homeopática,
romper apracer con cinturas de río
nas augas do mar
as perversas reducidas a seres es,
e xogar á nova maneira de estructur.a,las cores
mundo
de patróns
da Galiza e se
travagantes que camiñan cara ó
ede marca-las ensoñacións
convirte r;mnha \.
sensac ións. e¿tab
. lecidos.
desastre, as loucas reclamando
con solirenarurais rimws cotiáns.
Na unión da
grande nadadora e '
E odia que
unha miga de dignidade, en de,
- mica e o
chegou Mir~slav,
finitiva, as mulleres conscientes
e non nos chegaba o día para susurra,los lirios
musgo, aberta
de Xoán Babarro e
de ser xeradas como verdadeiros
eensaiai modalidades de outonizas.
a redoma dos amores latentes, o
Ana Ml! Femández,
entes e non como un despoxo
eu trae un regalo para amante:
quen condu!=en ao
andabamos devecidas polas rochas
do home. Todas as que viven a
serbo,croata
musulmán Nelo ao paeca/quera movemento de frauta deixábanos espidas.
medas de lis paia ti: no tempo nómade sen miUo,
natureza como urilia nai a quen
ís tamén para pasar o ve,
( ...)
porque penétra,las fragas da t.ribo onde ·as mais
ofrecer o corpu nú, nunha
rán. Pola sua parte Con,
ofrenda de fecundidade que lles
foramos, tempo atrás, convocadas ó abandono. enormes que amas, somos meigas ou hippies
cha Blanco apresentaun libro a partir ·
había que descoñecer profundamente
reporta crónicas da úa orixe co,
ou tal vez cervas muando ó húmido cremor
de oito anos co título O aniversario de
do teu bico embrión de sz1ex. t
mo quen abre o álbum _dos seus
eacadar pumariñas polos oUos.
Ana, no que unha nena recebe a visita
ano noves:
dos seus heroes favoritos no dia do seu
cumpreanos. •
" T amén o eu poético seu une á
TERESA SEARA
-q11eriamos abrollar alendas
grei das desertoras e vaga libre
edistinguimos de nomes fraguentos ,
(1} Edicións do Dragón , 1996.
polo cosmos nun berro vitalista
Poemas a amada de- ..

o

Miguel Anxo Mo1:1ri~o

constatar o retro,
ceso do galega, sobre todo na xente
máis nova. Illado e
íntimo, Mouriño
chega ao misticismo,
lembra a San Juan de· a Cruz antes de
entrar nos versos e cántalle ao amor.•

Foz con memória
própria
Hai oito anos que a asociación A Pom,

ba do Arco, de Foz, leva a cabo un tra,
ballo de recuperaeión cultural na vila.
En 1996 organizaron as I Xomadas

de Histó1·ia de Foz,
das que veñen
de publicar os
traballos ali apresentados nun volume co título
Un povo con me,
mória própia. .
T rátanse a organización administra,
tiva do concello, a
prensa, a educación
'e o mar.•

'

....

1

1
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Daniel, · un amigo, ·pásaas canutas
cando ten que coidar dos seus sobriños que reclaman ver o programa · de Letícia Savater (TVE),
senta con eles no sillón c.comeza
suar frio, sobre todo cando mita
como os nenos sorrin as grácias da
apresentadora. "Esta é parva" vainas avisando e cando pode despístaos para que non se enteiren até
que transcurriu a hora e asi pasen
a mañá protexidos da televisión.
O de Letícia Savater" é de xulgado
de garda, alguén pretende educar
á povoación de parvulário cun remedo da Xuxa e do debuxo animado erótico-infantil xaponés. O
público máis novo é un mercado
de clientes potenciais, polo que
responde a leis comerciais, e non
pedagóxicas. As vendas das Spice
Girls van para estudantes de primeiros cursos de EXB. E mesmo .a
Savater pode ter moita audiéncia.
Non se pode dicer outro tanto
do Xabarin que aporta contidos
máis estimulantes para os cativos. A equipa <leste programa da
galega vai metendo a língua en
casas castelán-fala~tes cunha alternativa que lle pega un repaso
á programación infantil das outras cadeas. Os nenos vén programas infantis en galego, porque son os mellares.

grama Senda Verde da TVG. É
pouco probábel que os de. Senda
Verde mandasen ao especialista
en ondas a comprobar o trazado
da liña de alta tensión de Meria.
O .que fixeron foi informar das
avantaxes do plano Sogama para
o hxo, "unha solución a un problema moi grave que bota man
de tecnoloxia porúeira". E nó
mesmo programa: obradoiro de
rec'iclaxe, faga
compost vostede mesmo
no xardin ou Os nenas
na terraza, é vén
un abono moi
bon que r~ci programas
cla os resíduos infantis en
orgánicos. Is- ga~ego,
to esta ben
para que 0 fa- porque son
ga un na casa, os mellares
pero para un
plano guvernamental galega vai mo~to millor forrar de.'
cartos á Penosa e queimar todo,
qu_e total o·ar é gratis.

Visite Galiza
por catro bágoas,
No programa Gal.eguidade pagan o
avión para saudar un irmán <liante das cámaras. Hai que levar toda
a vida traballando en Venezuela.
E que sintiu ao·chegar? E acordábase da família alá en Venezuela?V aia chorando que is to é un reality-show-social. Poña un galego
do exterior na sua consellaria.

.Sehda verde

Non teñen menos importáncia,
desde o .ponto de vista social, as
"Agora con este medidor de , informacións en breve: Fraga
inaugura un parque industrial de
campos electro-magnéticos vamos medir un campo que produ- . hai cinco anos; a Xunta e Penosa
colaboran na millora e protección
ce o molinillo do café. Como poda fauna dos no.sos rios e inaugudedes ver -é un campo moi granran un ascensor de troitas en
de. Vimoi que o que producía o
Brión (após de deturpar as concas
micro-ondas era un campo bascon encaros sen montar unha só
- tante grande porque o aparato
esqueira para peixes);' grazas a
este facia bzzzzzz, como agora pedeus o Madrid recuperou o balón
ro máis forte, tamén dá un came avanza contra a meta rival:"+
po a ter en conta a lavadora" Asi
fala, pero en castelán, un colaboIAGO LUCA
raaor para temas técnicos-do pro-

· 11

conta de discos

11

que tiña que dirixirte, que te guie dentro
dos me_us brazos) e a uns evanxélios
que explican a dor e a auséncia de
amor. Black Hair (Pelo negro), Into my
arms {Nos rneus brazos) ou Are you the
one that 1've been waiting far? (Es ti a
única pala que estou esperando?) son
tres exemplos de temas de amor, rlos
que N ick Cave·canta á dozura da lembranza, ás sensacións vividas e a marcha dela. Seguindo a Leonard Cohen,
Cave recolle nas soas letras as paixóns
que o moven e, como el, non ten com.,
.
,
parac1on con nmguen.
/

Título: The boatman's call. •
Autor:

Nick Cave..

Editorial: Mute Records.

O último albume do británico N ick
Cave afonda o,inda máis no intimismo
e nas suas posibilidades cómo cantante; en The boatman 's call o compositor,
non tan pletórico como en. anteriores
traballos e deixando de lado as colaboracións con outros solistas, tira do piano e continua cantando ao amor. E a

A NOSA TERRA
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do ministérÍo -de :Cultura
-e> G. LUCA

Unha extensa e profunda experiéncia Si todos os rexistos· do
teatro, consumada con sacrifícios materiais e renúncia personal, é o· que o mundo da dramática galega Ínterpreta no galardón que- o minisÍ:ério de Cultura
ven de conceder a Manuel Lburenzo polos textos -teatrais encerrados baixo a título Veladas Indecentes,_ editado por Laiovento .
l.

Manuel Lourenzo recebe o premio de Literatura Dramática en
competicion final con Sanchís Sinisterra, Francisco Nieva, Juanjo
Olasagarre, Daniel Cortezón e
Alfonso Armada. As tres pezas
premiadas son A Velada de Londres (1922), parcialmente inédita;
Cando chega Decembro, estreada
en 1922 pola Aula de Teatro da
Universidade compostelana, con
dirección de Roberto Salgueiro e

A Velada espectral de Mr. Peabody.
Pero no meio teatral, esta distinción estatal para o -autor Manuel Lourenzo interprétase co. mo o premio global para un home entregado plenamente ao
xénero dramático coma actor,
encenador, mestre de teatro e
formador de toda unha xeración
de actores desde a Sala Luis Seo,
ane da Coruña, investigador da
tradición teatral galega, articulista e conferenciante .
"A condición. de escritor de Manuel Lourenzo non se limita ao
teatro, no que sen dúbida ten un
brillo enorme, porque estamos
ante un dos nosos primeiros escri·tores vivos, dono dun estilo sinxelo e sobérbio", c·o mentou Francisco Pillado Maior, director da
editorial Laiovento e .autor con
Lourenzo do Diccionário de Teatro
Gale_go, da Antoloxia áo Teatro·

Gal.ego, e do Diccionário do Teatro.
Formado na tradición do teatro
Independente, Lourenzo cultivou
a cotio a tradición do teatro do
grupo Nós, con átención especial
á obra de Otero Pedrayo e procurou a recuperación do legado
dos autores das Irmandades da fa,
la. A sua primeira preocupación
como autor foi a normalización
da_comunicación teatral en galega para o que procurou relacionar a temática da mitoloxia clásica coa tradición teatral galega. O
idioma teatral de Lourenzo combina a sinxeleza, o estilo sóbrio e
a facilidade coloquial. Baixo a

apariencia fluida e o latexar da
ironía, agáchase un exixente traballo de bu ca e documentación.
Lourenzo confé ase eguidor da
modemidade de Nós, da brillante aventura teatral de Cunquei,
ro e do vangardismo de Seoane.
No horizonte continental énete e atraído polo teatro alemán
contemporáneo, en e pecial de
Heiner Muller, ao que traduciu
ao galega en duas ocasión .
A Xunta non con iderou ubvencionábel a obra ag ra pr miada por "non e tar en galego
segundo a lexislación vixente". •

Marre Abel Bouhier,
autor dun traballo·capital sobre o agro galega

deus, ainda que a un deus que empurre
á amada nos seus brazos (Se el sentiu

Nick Cave e a
chamada do barqueiro

'

Veladas Indecentes de Manolo Lourenzo
distinguido co prémio de Literatura Dramática
•.

Programación
educativa

_

t

Xunto a -el, a sua voz ~ o seu piano, está n os elegantes Bad Seeds (As .malas
se mentes) : Mick Harve1y, Blixa _
Bargeld, Thomas Wydler, Conway Savage, Martyn P. Casey, ]im $clavunos
e Warren Ellis, co seu melancólico
violin. A chamada do home do barco
para o amor é o último trapallo dun
Cave que se está a converter nunha
institución musical na Inglaterra e que .
non é fácil de ver para os galegas. Ainda que por Portugal, nas cidades de
Porto e Lisboa, xa actuou nós últimos
anos (leva incluído o portugués
nalguns dos seus temas) , asi que atención por se ven de visita. +

O pasad9 22 de Outubro morreu
Abel Bouhier, autor dunha tese
maxistral sobre a estrutura agrária
galega -inédita en galego-, que é
desde 1976 referéncia fundamental para calquer investig~dor.
No ano 1983 visitou Galiza convidado polo Seminário de Estudos Galegas, e gabou a coeréncia do saber tradicional no agro,
considerando que a reconver'sión a realizar, "p-asar do arado
ao tractor", debía rérse feito por
etapas considerando a coeréncia
e os coñecementos dos métodos
tradicionais.

Á pergunta -de A Nosa T erra so,
bre as mudanzas no monte provocadas polas repovoacións nos
anos 50 e 60 respostaba "o uso
harmonizadÓ do monte perdeuse, {unpamentalmente, polas repovoacións forest,ais, ,que creo
que foron un tremendo erro: Botando piñeiros non medraba o

toxo senón o fento e outas espécies. E o home galego sabia escoller as espécies que lle eran
máis utiles. Cos eucaliptos a
cousa ainda erp. pior." A maiores

acrescentaba que "esas rep voacións influiron gravemente no
éxodo rural ás cidades e a migración temporal aos paises ocidentais. Eu non condeo a rep voación , o que non pod admitiré que se fixesen ao azar".
Segundo Bouhier o grande erro
dos anos 50 e 60 fo¡ pretender
facer unha transformación radical do agro substitui~do na totalidade os modelos tradicionais
con modelos de paises industrializados sen etapas interméclias.
A mellor hom enaxe a Bouhier
seria a publicación do seu enorme traballo en versión galega,.
Os seus datos e a enorme cartografía ue levantou sobre o agro
_galego é profusamente utilizada
polos investigadores ( véxase a
História Xeral de Galicia de Edicións A Nasa Terra ), a méio da
edición francesa de · 1979 (Edit.
Vendeé. La ,Roche-sur-Yon). •
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das invest~gadoras, aportándo~
nos outros datos que nos i.rían
levando a novas pesquisas. Aínda nos resoan as súas palabras,
ansiosas de cultura: " .. . Falar de
min -é dic;i~, do bibliotecario, ese

home ,que recorre coa mirada .o
lombo dos libros , pro que tamén se
mer-gulla neles- -vén ser como falar
dun home que vive ensumido no
cerne dos libros' que respira moitísima materia allea , aínda que indemos trabel canto dela se lle poida
apegar. N outro senso, precisarías e
contar con catro ollas pra ler todo
canto interesa , co agravante que,
con cada volta de páxina, un pode
atoparse co dato fundamental, que
faga tremer o microcosmos dún home pequeno ... " .

· Roberto Rodríguez, sentado, con António Pérez Prado na biblioteca do Centro ~lego de Buenos Aires.

L PÉREZ

Lembranza de Roberto Rodríguez,
galego da nación emigrada
Foi o descubridor en Buenos Aires
do orixinal de Maxina ou a filla espúrea ·
-0- LUfS PÉREZ

A Nosa T erra, nunha breve nota en récádro, infonnábano da morte de quen fora bibliotecario do
Centro Galego de Buenos Aires durante máis dun
tercio de século: Roberto Rodríguez. Antón Pérez
Prado lembraba nela que todos os galegos que se

A historia de vida <leste auriense
constata que prosegue a súa formación na Coruña, onde se pre- ·
para para os exames da Escala
de Comercio nos tempos de Seijo Rl.lbio, á vez que nos seus paseos pala cidade adiviña, desde a
Torre de Hércules, Buenos Aires
e pregúntase se algún·día voltará
a América.

achegaron a el, procurando información para os
seus traballos de investigación, contaron sempre
coa súa atenta axuda e que a súa figura non merecía cair no olvido. Dou fe do seu testemuño e
quero recordalo neste apuntamento biográfico,
coma unha pequena contribución para que non
se esqueza a estés galegos da nación emigrante.

Madrid vai ero novo escenario
vital do xove Roberto, a Escala
de an Femando, onde é alumno
p r libre de Eugenio Hermoso.
Durante este ano da estancia na
capita l das E pañas renta sobrevivir e abrirse camiño, coa
ensibilidade e desacougo do arti ta novo, pero non o encontra.
Volta a Ourense e a idea de regresar a América calle cada vez
máis forza. Na súa casa, como pasa ·cos retomados, falábase a cada
paso da outra ribeira da Pampa e
para Roberto era un referente
nostálxico. O seu destino estaba
tomado e, co seu fardel de emigrante, quere estar presente no
mundo coa súa presencia peregrina en América. A Arxentina era
un mar de vida fronte ao horizonte estreito do Mifio, que baixaba coas neboeiras s.empre monótor;ias dun vivir provinciano.

Anos roáis tarde, en 1989, conversando comigo polas rúas por-·
teñas confesaba: "Pódese dicir,

sen faltar á verdad.e, que levo respirando aires indianos por máis de
tTinta anos . Tal como no canto de
Castelao, anque ao revés , non ganei para unha leontina e coido que
pouco importa. A maiores diso ,
sospeito que a ninguén se lle oco. rrirá chamanne indiano ... , por razóns que se sobreentenden e que
xa ficaron aló , no olvido ..." .

Este dato fundamental podía ser
a descuberta do manuscrito de
Maxina ou a filla espúrea de Marcial Valladares, que atopou un
bo día de 1970 nos estantes da
biblioteca e que sabía que fora
parar ·a Galicia. Sen saber· onde
podía encontrarse este autógrafo
de. M. Valladares 1 transmitiume
a nova e, con moita fortuna, dei
con el no despacho do Sr. Naya,
bibliotecario por aquel tempo da
Real Academia Galega. Máis
adiante, informeime que este
evento xa estaba narrado por A. .
Pérez Prado, no seu libro Los gallegos y Buenos Aires: " ... un exce-

lente día -de 1970, el bzbliotecario .
del Centro Gallego de -Buenos f...ires -Roberto Rodríguez ( .. .)- descubrió, entre libros que clasificaba,
un cuaderno de gran formato, páginas amarillentas y tdpas duras,
Allí, con trazos de .f)rolija caligrafía
que un siglo cabal viró al castaño
sangre de mosca, pudimos léer el
texto primitivo de Maxina .con su
fecha de nacimiento : 1870" 0 >.
Oefiníase éoma un curador dos
libros, nunha biblioteca que era·.
unha illa de cultura nunha ·
grande casa de saúde como é o
Centro Galega. Unha biblioteéa social, ata a que poden che~
gar tanto galegos residentes no
Centro coma de fóra, que len a
prensa diaria, piden o libro de
lectura ou repasan as navidades
bibliográficas que chegan de
Gahcia. Roberto, con humildade case franciscana, recoñecía
que non era un escritor nin un
editor, pero si un coidador dos
libros e, como tal, puña especial
agarimo no seu traballo, na casa _
dos libros. Particular dedicación
merecíanlle os rapaces e esforzábase para que xermolara neles a
cultura galega.

Sería interminabel enumerar os
galegas ilust~es que trataron e
recibirori~ os s'ervicios do bibliótecario do Centro Galego. Os
Primeira novela galega
Blanco-Amor, Suárez Picallo, B.
Cupeiro, R. Flores, .F. lgles.ias,
Hoxe queremos lembrar o_home
A. Pérez Prado, A. Vilanova ...
de cultura que levaba dentro e a
Home sempre ilusion_á dn cos lisúa faceta coma
bibliotecario
do
.
1
.
•
Centro Galega de Buenos Aires, · bros, sufriu o puntual ·desánimo
onde comeza a traballar 'eri.
do esmorecemento cultural co
1_964. Alí ten lugar' o noso enretomo dos e~iliados a Galicia
pero, coa restauración da demo.contra con el e víruolo feliz. Solícito, atendía as nasas deni.an- . erada en España; emocionabase
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coá chegada de novas libros desde Galicia, presenciandc::i un novo renacemento cultural con selo de calidade galega.

Fotografia popular
Hai outra.S facetas ·artísticas de
Rohertó que se irán coñécendo;
coma a de .pintor. Pero hoxe
quera traer a esta páxina biográfica a súa pequena ·aportación á fotografía popular galega, coa recollida, selección e limiar de fotografías anti.gas, que
os erp.igrantes recibían ou ~eva- .
ban dos seus familiares con eles
a América ·e que configuran o
seu libro Fotografía popular galega. N es res mo_m entos, as fotografías están no obradoiro de
edicións do Castro e agardamas
que sexa unha homenaxe póstuma a súa pronta publicación,
por estaren nas mans de Isaac
Oíaz Pardo, pai e primeiro servidor da idea da necesidade de
recuperación da memoria histórica deste país .
A .Fotografía popular galega está
dedicada á memoria de seu pai,
fotógrafo (os familiares de Roberto saberán apreciar a fonda
intención deste deradeiro desexo seu, pois coñecen· moi ben as _
-relacións que había entre o pai
e o fillo). Pero tamén é unha
éxpresa homenaxe a todos os
fütógrafos populares e aos emigrantes, que levaban con eles ·
estes icQnos familiares , como
deuses para os novas lares que
estaban a fundar.
Este fotógrafo de -aldea, que chegaba ás nosas festas, feiras, vodas, bautizos ou enterros ao lornbo dun cabalo, sorteando dificultades orográficas, pero con
~ontade de ser testemuña da intrahist0ria do noso mundo rural,
.
de ser a~tista. .
As fotografí~ son instantáneas
de tempos e lugares das tres primeiras décadas deste século, do
vivir cotián .dos nosos devanceiros. Pola virtude tiesta arte menor fotográfica, renacen estas
persoas, constituindo un documento indubidabel de xentes e
lugares tan distintos: desde A
Travesa do Pau., Sobrado de
Paulo, Penosiños, Ribada~ia,
Celanova ata Viveiro, Poio ou
Lalín. Os fotógrafos populares
quedari res~ñados e salvados do
anonimato:' Serafían Rodríguez,
Bernabé, A .Montes, Mar~ell.no ,
Sánchez, António Rodríguez.
No fondo, esta homenmce revélanos a un home, que' viviu na ílla
dá ética e da ·cultura, e que sem- ~
pre estivo ao dispór. dos eÍnigrán. tes que_. nunca. chegaron a indianos. Neste libro non quere esque- .
cer o valor do artista anónimo.•
(1) Cito por Anxo Tarrío, Literatura gafe·
ga. Acotacións a unha historia crítica,
Xerais, Vigo, 1994, n.123, p.181. Este
episodio esta contado aquí por Anxo
Tarrío; catedrático de Literatura Galega
da Universidade de Santiago , con fideli·
dade que o honra.

A
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Ollas fieis e infieis
'

á realidade enchen
o Sul da Galiza
Quince vilas participan d~
XV edición do Outono Fotográfico .

I '

Chegou o Outono e con el as
imaxes q~e parten de Ourense
para vi.las e cidades galegas. O
Outono Fotográfico inauguroU,se o
dia 31 de Outubro coa preséncia
da conselleira de Família, Muller ·
e Xuventude, Manuela López
Besteiro. Este Outono, que. chega
á sua quince edición, conta con
exposicións colectivas, temáticas
e d~ autor, con fotografía social e
intimista, con imaxes-en. branca
e negro ·e cor, con instantáneas
do mar e da terra. Cada cámara .é
un. ollo particular e quince vilas
participan desta iniciativa.
Escorregamento de lixo ~o título
dunha das exposicións .inauguradas en Ourense o dia 31 da que é
autor Eduardo Castro Bal, membro do colectivo Olla de vidro, e
que puxo a sua ollada no desastre
do vertedoiro de Bens. Lembra
Castro Bal o desastre humano,
cunha morte, ·e o ecolóxico, a
traves do percorrido polas suas
imaxes, que comeza o mesmo dia
do escorregamento. Tamén na liña de denúncia da irrupción de
desequilíbrios na paisp.xe, abriuse
a mostra de Antón _Alvarez, que
se chama Gravidades. Refírense
as suas imaxes aos encoros, minicentrais hidroéléctricas e, tamén,
aos verquidos de .lixo que rachan ,
coa vida dos ríos desde as montañas até o mar.
Pero non só Ourense concentra o

Outono Fotográfico senón que se
deixa acompañar por Monforte,
Chantada, Allariz, Celanova, Verín, O Carballiño, Xinzo de .u:
mia, O Barco de Valdeorras,.Pon. teareas, Moaña, Cangas, Bueu, A
Coruña e a portuguesa Chaves,
onde se poderán ver os primeirosquin:ce días de Novembro os traballos que sobre o mar, como pa~
saxe ecomo fonte de riqueza, fixeron os membros do colectivo da
Coruña Olla de Vidro. T amén o
mar do Morrazo ten o seu reflexo
na exposición Andar no Tempo,
que .recolle vellas fotografías de
Bue u, Cangas e Moaña, e ' que se
pode ver nestas vilas, ..e Beirarnar
tamén é o título doutra exposiCión, de Anxo Iglesias, redactor
gráfico de A Nasa Terra,_ que
aporta o significado pleno. do mar
nunha cidade como Vigo no que
a indústria medra ao seu redor. O
mesmo fotógrafo ten outra mostra
na Auriense ate o ·15 de novembro: Estampas na escala, as experiéncias dos nenas e nenas nos
seus primeiros dias de coléxio. · _
En · frente da paisaxe marítima
está a de Verin, cuxa comarea é
vista desde· máis de vinte águlos,
os dos fotógrafos que -apresentan
este traballo na Casa da Xuventude desta vila. En Ribadávia, as
Adegas Docampo convocaron
Ün certame sobre o viño e os re-

sultados pódense ver no Café
Cátedra co título O viña e a arte.
E o que acontece noutra comarca de vifio, en Valdeorras, amó-sano os participantes na col~cti
va local do Barco, que se pode
ver na sua casa da cultura. Na
de Chantada, o colect~vo ecoloxista Xevale cede a sua visión da
Serrado Faro, para amasar a riqueza paisaxística da zona.
_·

E voltando a Ourense, outra surpresa neste Outono Fotográfico 97;
se hai tarro anos, amosáronse as
imaxes de Blanco Amor fotógrafo, desta vez, e con motivo do
centenário da sua morte, amósanse ·retratos del mesmo coa ·particularidade de seren inéditos baixo o título O fillo da fl,arista: retratos de Eduardo Blanco Amor. As
imaxe's acompáñanse de texto~ .de
persoas que tiveron contacto co
escritor en Ourense ou en América.· Isto é, Isaac Diaz Pardo, Segundo Alvarado, Xesus Alonso
Montero, Acisclo Manzano, Anselmo López Morais ou Manuel
Maria, entre outros. Son trinta
tres retratos (,}Ue outros fotógrafos
fixeron ao autor de A Esmarga e
de Xente ao lonxe.

e

O ollo das mulleres permanece
na galería Marisa Marimón, que
taméD colabora con este OutOn.o
por ·terceira vez consecutiva· a
través da exposición Unha película de pel (de muller) .III. A actividade, a intensidade é o mistério
están presentes nos traballos da
coruñesa Ana Fernandez, que
.xoga coas sombras restando importáncia aos detalles, de Olga
Adelantado, unha moza de Valéncia que, en contrast~, adora o
detalle, da lisboeta Helena Almeida, amáis veterana con trinta anos de cámara ás costas, quen
relaciona a foto coa mancha e
cor, de Arine· Deleport~, da Franza; e da barcelonesa Montse Soto,-coa teima de descubrir a través da foto o que nos está oculto.
Ademais de cursos e proxeccións
de diaporamas e conferéncias, o
Outono Fotográfico reserva outras
mostras de ollos non galegas, xa
que mentres no Ateneo pódese
·ver a exposición Galicia en Foco,
con corentá e catro galegas, é
posíbel visitar a selección de traballos .de fotógrafos alaveses que
nos achegan ·aoque se está a facer en Gasteiz. No Museo Municipál está exposto O compromiso
da miraaa con once visións da
Europa de postguerra ou os traballos de Larry Towell, da axén. cía Magnum, que recollen catro
reportaxes: coa sua família, cos
menonitas de México, o conflito
do Salvador e ·o de Palestina.
C~nha das fotos da intifada gañara· o prémio World Press Photo
hai catro anos. •

I
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Nun momento no que a música
galega está a traspasar fronteiras
o grupo Luar na Lubre saca á luz
un novo traballo, Plenilúnio, que
afonda na sua traxect6ria artísti,
ca e, babeo o marchamo do cel,
ta, quere recoller as raices popu,
lares dos nosos sons.
«Quer renderlle culto á lua, que é
un astro de grande significación
na nosa cultura" explica Bieito
Romero este novo traballo á ma,
neira de argumento mítico que
entronca ao grupo cunhas orixes
recoñecidas como celtas xa que
"desde fóra nos ven asi e é intere,
sante xa que con esta denomina,

ción podes entrar en circuitos
musicais importantes. Todo esta,
ba na man de escoceses e irlande,
ses e agora estanse dando conta
de que os galegos existimos".
A relación de Romero con Mikel
Olfield ,que lle gravou un tema e
non descarta seguir colaborando
co galego, á medida doutras esta,
blecidas desde aqui con grandes
fitos do celtismo marca a pauta do
bo momento polo que atravesa a
nosa música. "Está nun momento
óptimo, "tanto ¡xJlo traballo que se
leva feito desde os setenta como
¡xJlos grupos de agora ou o intere,
se de artistas intemacionais é un,

ha ocasión únic~ para traspasar
fronteiras" di Bieito Romero ao
tempo que critica a cegueira da
administración que non é quen de
de.scobrir na música unha "fonte
de recursos económicos, como en
Irlanda" . Romero escoitou ao vi,
vo nunha ocasión música galega
nun pub irlandés de Nova lorque
na que ademáis os intérpretes fa,
cían unha descripción da Galiza e
reafirmouse na importáncia de
coidar a identidade da nosa músi,
ca tamén como bóa carta de apre,
sentación do país. Estase, ao seu
ver, descoidando -este tempo de
auxe na própria Galiza como que, _
da á vista na pouca música que se

escoita, cun especial toque de
atención ás emisoras públicas que
debían ter en conta as produc,
cións culturais próprias.
En P.lenil-únio os Luar na Lubre
rencóntranse coa sua tradición e
cos sons máis próprios da música
galega pero cun importante tra,
ballo de composición que dá no,
vos temas ou rescribe outros co,
mo o seu "O son do ar", publica,
do hai xa case dez ·anos. Recupe'.
ran tamén os Luar a· música can,
tada neste que á sua vez é o traba,
llo roáis -acústico do grupo, a me,
tade dos temas do riovo traballo
son vocais, seguindo a filosofía
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de recoller a tradición case perdí,
da de cantar e entre estas pezas
unha recreación própria do Tu
Gitana de Zeca Afonso, do que xa
- teñen grabado un videoclip. O grupo coruñés grava por vez
primeira cunha grande compañia
internacional, o que, ao dicer de
Romero vai significar "unha
maior distribución e máis recursos
á hora de facer o traballo sen que
significase un cámbio ou control
na nosa traxectória" que non su,
pón tarnpouco unha aposta peri,
gosa p~ a W amer que aproveita
o tirón que está a ter a música
producida baixo o selo do celta. t

_,

OS LÍMITES DO HISTORIADOR PROFISIONAL
O c nceit , cada vez máis u ado, de profisional,
a carón d d técnico, experto e científico so,
ial, fi i d finido até agora en negativo. Histo,
riad r pr fi ional, r xem lo, seria aquel que
se d svincu la do compromiso político para
arr upar e unicamente co artilúxio da meto,
d 1 xia científica. Sen embargo, como se dedu,
ce da prop ta realizada por Natacha Michel,
cabe unha definición activa. Historiador piofi,
sional seria enton o que manten o seu vínculo
mái sobranceiro coas institucións. Deste modo
o uso tan criticado dos seus coñecementos co,
mo simples instrumento lexitimador de posi,
cións político,ideolóxicas teria, non desaparecí,
do, senón cambiado de mentor.
Non é a profisionalidade, sen embargo, un valor
sobre o que exista un acorde pleno, nen sequera _
entre os próprios profisionais. Se un historiador
de renome como Miguel Artola sostiña hai pou,
co que a obxetividade existe, outro colega seu,
non menos recoñecido, Josep Fontana, afirmaba
xustamente o contrario.
· Unha recollida ao chou de perolas sobre este te,
ma mostra a confusión reinante. O catedrático
Santos Juliá ven de dicer, por exemplo, que "co,
mo todo feíto de cultura, a xeneración do 98 foi
unha realidade inventada e, coma sempre, cada
~al inventa o pasa9o segundo a con_
dición do seu
' presente" (El Pais, 4 de Outubro). Cando a con,
fesión da i~eoloxia non é problemática, o profe,
sional máis obxetivo non dúbida en poñela de
manifesto e mesmo n enorgullecerse dela. Asi, o
profesor Javier Tusell no número d~ revista Ayer
dedicado ao sufráxio universal, afirma: "Se estu,
dabamos. as eleicións era porque non as habia e

queríamos que as houbese". Velaí que algo tan
determinante como a escolla de temas de estudo
ten unha causa política, que neste caso se deixa
patente, até por escrito, porque o ter contribuido
a que existisen procesos eleitorais durante o fran,
quismo aumenta hoxe G capital persoal no mer,
cado dos profisionais da história.

MANuEL VEIGA

'055%dos
artigos
publicados nas
revistas
científicas non
son citados nen
unha ?Ó vez.
No caso da
história,
a proporción
supera o 95%"

1

En calquer caso, a especialización como método
e a universidade cqmo institución parecen ser xa
os únicos garantes e os únicos portavoces autori,
zados do coñecemento. Un xoven historiador
.chegaba recentemente a especificar a pé de pá,
xina, nunha revista allea ao mundo universitá,
rio, o núµiero qe créditos que merecera o traba,
llo do que proviña a cita que viña de facer. Son
excepción os que,' como Ramón Villares, mante~
ñen ainda a lexitimación que dá a verdade por.
riba das demais. O profesor compostelán, -des,
pois de afirmar, na introdución ao seu último li,
bro Figuras da nación, que a característica de ta, _
les traballos "é a de se ocuparen de temas e asun,
tos que non responden a pesquisas específicas e
continuadas pola miña parte", non dubida eri
engadir que: "cecais sexa esta a eséncia da pró,
pria concepción xenérica do ensaio, como un
intento de comprender desde fóra da condición ·
de experto un problema inteleé'tual concreto".
Josep Fontana é outro dos que se atreven a po,
ñer en cuestión alguns dos aspectos que rodean
hoxe a especialización. Asi lembra que "o 55%
dos artigas publicados entre .1981 e 1985 nas re,
vistas científicas máis p're~tixios as do mundo
non foi citado nen unha única vez nos cinco
anos seguintes á sua ,aparición. No caso da his,
tória, a proporción supera o 95%" (La h_istória

después del fin de la historia. Editorial Crítica). O
historiador catalán acaba perguntándose: "Du,
rante canto tempo seguirá subvencionando a
sociedáde esta enorme masa de traballo irrele,
varite que non ten outro obxeto que nutrir os
curricula personais ?".
Os libros de história teñen, con todo, en com,
paración ,con outras matérias, o defecto de que
se entenden demasiado ben e o "dé que indefec,_
tibelmente están tinguidos das misérias, traxé,
dias e inxustícias humanas. O escaso número de
profisionais que habia até hai un século resol,
via, en grande medida, o problema, porque, '
acollidos case todos eles na corte, bastaba con
que escrebesen a história dos nobles. Pero a ma,
sificación d~s facultades e o aceso de grandes
masas á cultura deixa os arquivos a disposición
de calqaera que, por exemplo, se dedique a in,
vestigar a ip.rocada e intocábel guerra civil.
Sempre que o investigador traballa co ánimo de
iluminar, na medida das suas posibilidades, as
zonas ocultas do pasado, os seus riscos vense
multiplicados, mesmo -ainda que non tanto- se
o fai ao abeiro do poder. Nada máis esclarecedor
que esta fras-e dunha personaxe da novela O pro,
fesor de Harvdrd de John K. Galbraith: "Excelen,
te -repuxo o .profesor Grierson-, pero vixile esta
cuestión de facer o ben. En princípio é estupen,
do, pero un economista intelixente atense ao
seu traballo. ·De modo que atéñase ao seu. Non
se deixe distraer por unha morea de actividades
políticas e públicas. Esas cousas levaron a moitos
bos economistas pala p~ndente. E o mesmo bcu,
rriu noutros campos. Mire a Kissinger. Ser un
bon eru·dito é máis que suficiente".+
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Non lle arrendo ,a gañ3:ncia .
Non lle arrendo á ganancia á se.. ñora senadora e concelleira _que
aupada polos postais votos dos
·emigrados (xa hai lempo que
deixaton de ser em1grantes), ob__ tivo a décimotercel.ra actq pola
·-¡)rovinda coruñe5a nos recentes - .
comicios autonómicos. Norr lle
a,rrendo a ga nancia a Marta
Alvarez porque, pecando de supersticioso, sinto un respetó irnponente polo número 13. Tanto
que xa escribía Borobó, alá po. los anos· cincuenta, ~ seguinte:
'Anque agora pareza supers. tición baladí, o medo .asentar trece a unha mesa,
·cecaisv sexa, ante todÓ, expresión dun sagrado respeto á Ultima Cea. Cando sentamos doce
á tnesa estamos imitando, sin
intención, espontaneamente,
aos doce apóstolo,s, cun Xudas
sempre entre os comensais. Ao
sentar trece, o principal deles
con;i.etería. a presuntuosa acción
de querer imitar ao Divino
Mestre, imitación que soio cabe
en puridade aos santos".
Conste que non imaxino que o
número un da candidatura
triunfante -tan afeito a selo-

qyei.ra im~tar a Cris.to, ao xeito ,
de San Francis~o de Asís, levando polo tanto, coma o poverello, o Santo Gtial no seu corazón ... aó presidir a -mesa nun
restmán do ·Fr8J1.CO ou da Raíña, ·
supoño, Ónde os. trece diputados
deitos celebrarían, se cadra, o.
éxito do outro día.

U

nicamen te pre'ocúpame
·
que o ancestral e universal
maleficio do trece poida
causar algunha lamentable baixa nesa ducia de fra.de de parlamentarios coruñese~ -do PP; sin
que teña que ser, necesariamen- te, a primeira ou a· última das
persoas sentadas á ~esa.
1

Ma_is 1 de calquer maneira, congratúlome de que non sente nese trece escario o .meu cordial
amigo Fernando Amarelo de
Castro, Secr:eta-rio Xeral -de Relacións coas Co.munidades Galegas, a quen en boa lóxica lle
debería pertencer. Pois en gran
medida o mérito de que giiñ.ara
o PP esa décima terceira acta
débese ao· seu continuo esforzo,
voando constantemente ás distintas e distantes cidades de Europa e América,_pr~ cultivar as

respectivas ·éo fonias galegas.,
non sei si como .foran le iras ou
viña~ do seu' partido.
Cecais Amarelo · aprendeu a ser
demócrata, sendo do SEU, á miñ a beira; o mesmo qu~ o- seu
compañeiro Xosé Ramón Onega (actual Director Xeral de Política Interior), cando coh:1boraba na Universidade Literaria do
. meu inesquencible xomal, coma
ten ·dito és,te. Ou despois, cando
coincidimos no PP.00. e puido
saber por min, Amarelo, .a lección caciquil do conde de Bugallal, rexeitando pra sempre a terrible doctrina do profesor Smitt
( reléanse os anacos correspondentes deste verao).

A

sí, a nosa cordialidade
mantense se'n fendas, porque ningún dos dous consideramos enemigos personais, e
incluso mortais, aos adversarios
na política. Ou sexa, a esencia
do comportamento liberal que
ca.racteriza aos auténticos demócratas. Polo que xa hai ~os
fixen, noutro periódico, unha
louvanza da enorme actividad
de Pei;nando Amarelo, que surprende·u ao Presidente Fraga

-tempranísimo leitor dos xor- ,
nais- e, ao mostrarlle deseguida
o anaco a seu subordinado, soltoulle: ¡Canto che quere Borobó!.
Era ben certo e non me doen
prendas en proclamalo, agora
que non hai eleccións por <liante e pódeselle ceder algún naipe
aos rivais, que tempo queda pra
recuperalo. Nestos días de receso cabe facer xustiza ao amigo
doutro bando e máxime cando
se advirte que non é apreciado
polos seus como sería xusto.

I

ñoro si está prohibido pola
leí electoral que os secretarios e directore xerais da
Xunta poidan ser diputado ,
pero penso que Amarelo de
Castro, pola súa ancha persoal id ad e, coñecida nos catro
puntos ca'rdinais, posee moitos
rháis méritos populares que os
que foron escollidos polo novo
triunvirato -Octavio Cuiña,
Marco,.Baltar e Lépido Cacha,
rro- pra reencher cos seus
descoñecidos · nomes as victoriosas candidaturas reaccionarias. No ·ano da III Victoria de
· Fraga ... anque non lle arrendo
a ganancia.•

A.

VIDAL

A catedral máis antiga
Pero a causa xa decaera
moito e nada era como cando alí había un bispo.
Os pri~res, con aspiracións
máis altas que rexentar un
convento arreciado dos centros políticos do momento,
deixaban o lugar nas mans
. de segundóns e eles buscaban casa en capitais de prestixio, corrio León ou Lugo.

T

odo comezou aló polo .
século 'sexto, cando,
neste lugar se instalou
un mosteiro de frades que
seg u íari a regra de San
Agostiño. Aqueles monxes non tardaron en facer
famoso e rico o seu cenobio, erixido ao pé da Frouseira e á beira do río Masma, en plena mar1ña lu_guesa.
Foi canao ·as, musulmáns
invadiron a peníns~la, que
os monxes de Dumio, cerca
de Braga, fuxiron para refu- xiarse neste convento de
colegas de orde; e· a partir
daquela, os dumienses fundaron
nel unha diócese; a cal, segundo
se sabe, tivo como primeiro bispo ao prior do convento, Saba:.
rico I, no ano 866.

~'

Desde aquela, a Se Mindoniense, foi crecendo en préstixio e
posesióris, que pouco a pouco se
ían c.o nvertendo nunha das
' máis importantes da cristiandade daquel .tempo. E nos escasos
250 anos que durou, por ela pasaron 17 bispos ,' entre os qu-e
c;lestaca San Rosendo, quen rexiu os destinos de Mondoñedo
desde o ano 928, cando el só ti-;
ña 18 de idade, ata o 942.

A

desidia e os anos foron
desmerecendo a grande
igrexa basilical de tres
naves, que comezou a abrir
gretlli¡ e amosar as enrugas e
males dunha vellez mal
coidada.

o

respeto á ancianidade non
puido co seu deterioro.

ando chegou a desamortización, e as propiedades
da igrexa houberon de
cotizar como as de calquera veciño máis, San Martín pasou a
ser curato de Patronato Real, e
seguiu, cos ·novos amos, a mesma decadencia. O deterioro da
vellez mal coidada seguiu
avanzando ata que, no 1861
caeu o teito e a ábsida ameazaba con acabar, asemade, polo
chan.

C

Entón co párroco á cabeza, movéronse todos para remediar a
desgracia, buscando axudas e
cartas para amañar a r~ína.

É cerro que houbo algún que

Pero, co canto de que o lugar
no que se asentaba non era seguro, por mor dos constantes
ataques que soportaba de piratas de toda caste, acordouse
cambiala de sitio, e despois de
varias voltas, a Se de San Martiño de Mondoñedo foi parar a
· Vilamaior do val de Brea, onde
está na actualidade, mantendo
o nome do seu lugar orixinario.

D

esde aquela, para que
non quedase abandonado, e as terras e propiedad es xa existentes fosen coi:..
dadas, volveu ser mosteiro de
freires agostiños.

tratou de facer obras para. resaltar a gloria do pasado; así
como veciños que protestaban <liante ·das autoridades
polo abandono da outrora
famosa.Se, e estes exculpábanse
outorg·a ndo pequenas subvencións. Pern eran curas momentáneas ou a~omos pasaxeiros.
·O mesmo traidor Mudarra, aquel
que propicio u o.·apresa¡nento e
marte de Pardo de Cela, enterrou no adro de San Martín aos
soldados que lle morreron durante o asedio da Frouseira.
Nunha ocasión alá polo século
XVI, houbo alí un vicario, tres
capeláns e un organista. Pero
era moito luxo para tan arreciado lugar, e axiña lle deixaron
simplemente un párroco.

-,A grande época
da novela galega
.
,
esta prox1ma
/

FRANCISCO

San Martín de Mondoñedo
semella un vello con caxatos; do qué as guías de turismo dih que é a..catedral
máis antiga de España. Pero xa queda moito lonxe o
seu esplendor.

-Manuel Bragado

P

úxose un reilado novo e
reforzou~e a ábsida cuns
enormes contrafortes; para ser reinaugurada o 11 de no. vembro ·de 1866. Pero nunca
máis volveu a aquel esplendor
primitivo de outrora.
Logo, cén anos máis tarde,
con esta nova faciana, foi declarada Monumento Nacional;
e aí están·, soportando a duras
penas o páso do te~po, gardando como unha velliña os
co~tos dos cuadrúpedes coméndolle o tarro a Adán e
Eva, ' da gula de Epulón, da luxuria do sexo sen recato ou do
misterio da Santísima Trindade, ese~ lpidos en cap iteis,
canzorros ou no famoso frontispicio. Carro . paredes vellas
para turistas ocasionais. •

/

As últimas obras on El lector d
Bemhard Schlink, Prosa y circunstancia de Enrique Lynch , un curio o
en aio literário, e La novela del indio
Tupinamba de Eug nio Gran 11, unha sorprendente marabill sa obra
surreali ta. Estou ramén con vário
títulos de literatura portuguesa entre
os que destacaría o ·poemário A fome
da vida de Nuno Judice, A costa dos
rnannurios de Lidia Jorge, Gente feliz
con lágrimas de Jorge Melo ademáis
da última obra de Lobo Antunes.

A

Que recomenda ler?
O que considero un dos libros de re,
latos máis interesantes dos últimos
anos Oralmente pala boca de Cid
Cabido ademáis de alertar sobre a
novela de Suso de Toro , Calza.dos
Lola que pronto sairá publicada. Xa _
a lin e creo que sorprenderá aos leitores. T amén recomendaria A Era
de Acuário de Xosé Ramón Pena.
Un balance dos prémios Xerais.
Creo que se converteu nun do indicadores de situación da narrativa. Os doce prémio entregado
marcan a diversidade temática e
xeracional. Teñen ademáis a ingularidade de estar convocad p r
unha empresa privada cun fin c ,
mercial e ter un xurad de leer re
non profesi nai que lle dan ta~
mén moita fre cura. Alguns d
prémios foron b r-sellers e para
certo aut re teñen ido tamén
definitivos na sua traxectória.

É bo observatório do e tado da
narrativa?
Estamos nun momento e pléndido
para o relato curto con libros de
grande éxito e calidade como o de
Manolo Rivas, Cid Cabido ou
Gonzalo Navaza. Tamén hai boas
novelas como a de Xosé Carlos Caneiro. Nos editores está a responsabilidade de ofrecer bos textos.
Literatura a nosa de relatos e non
de novela longa?
Creo que o cámbio de milénio e
ünha nova etapa sociopolítica vai
abrir un .novo tempo para a novelística. A grande época da novela
galega está por chegar e .hai indicadores que din que está próxima.
Hoxe a leitura feminizouse pero
ainda á preséncia de mulleres é
moito menor que na poesia. Gostaria de que nesta ocasión unha
muller gañase o prémio Xera.is. •
Director de' Edicións Xerais.

41-·
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O Trinque

San Mártiño
O dia 11 celébrase o San
Martiño co~ especial
incidéncia en Our~nse, onde
·é dia feirado. Comeza en toda
Caliza a matanza do porco (a
to~

parco lle chega o seu Sán

Martiño) e continuan os,
magostos e a .proba do viño
novo. o refraneiro aconsella
tamén que, polo San
Martiño, deixes· a auga e
bebas o viño. •

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • 4P • • • • • • • • • • • • • • • • • •

O Barco
• EXPOSICIÓNS

Carteleira
~AFTERGLOW. Despois,de vá-

muller que queren botar' éla sua
casa, un nena bósnio e outro madrileño
abandonado, un alixo de drnga e un, ve·
Uo mariñeiro. Filme de Mári.o Camus no
que detnostra o seú ofício.

~WESTERN. Película francesa,

IJ3ff'i LOUTA. A

rodada na Bretaña e protagonizada
por un catalán que exerce de tal, até o
ponto de que cando outro dos protago·
nistas lle pergunta se é español el responde que non, que é catalán. Película
de autoestopistas e amarlos, cunha liberal idade habitual en Fráncia pero ainda
descoñecida no Estado español. Situacións ben retratadas, pero que non chegan a satisfacer o interese do espectador.
~A

" Madre
blanca y la
flor" de Ana
Hemanda

ÜUTONO
FOTCXJRÁFICO

Resume en imaxes de un
ano de prensa en Galiza.
Na "Casa da Cultura", do 3
ao 15 Remares na Gran VCa
de Xosé Compo telo, do
18 ao 29 Galiza no Foco de
vários autores, Albino Mallo Álvarez, Carlos Lago,
Xan Xiadas, Carlos Puga,
Olga Vilasánchez entre
outros, e Colectiva Local de
Fowgrafía, tamen de vários
autores, Gustavo Docampo, Eloi Rodríguez, Abela rdo Crespo, ere . E na
"Casa Grande de Viloira",
at · o 15 de Novembro, Zoografía de ] orge Lorenzo.
Do 18 ao 29 lmaxes Xóvenes de vário aucore , Sergio Beünchón, Ana Hernando, Txema Salvan entre outros. T amen ao mesmo tempo expora e Dalle
memórias á FamfLia, d Ram6 n Ca anova, primeiro
pr mi n cert me fi togr fico Xuventude'95. Nesta
data~ a "C a de Cultura"
ofer ce 10 prazas nun
Obrad iro d Vfd Criati·
vo, para xóv ne de 15 a
20 an . rn nitor é Abelardo Crespo.

Quico
Cadaval vai
estar en
BU RE LA
contando
histórias de
velórias e
tabernas.

ZENZAR + TúZAROS

T oca n no Aturuxo o Domingo f6. Os Tú zaros
aproveita n para apresen·
tan o seu novo CD. ·

policías de Nova Jorque fanse cun
bairro para vivir só eles, sen medo á de1incuéncia, pero descúbrese que pactaron
coa máfia. Interpretes: Silvestre Stallo·
ne, Hervey Keitel, Robert de Niro.

Cee

•DIAPORAMA

•MÚSICA

VIVEIRO NO OBXETIVO

ZENZAR + T úZAROS

Proxeczón Audiovisual, ás

Hard core e bravu, o dia 7,
Venres no Guetro.

22 h. o Xoves 13, na Za-

•TEATRO

•MÚSICA

~COP LAND (PoIÚándia}. Os

Burela

ÜKTOBERFEST

Bue u

lembranza imborrá·
bel dun amor da tnfáncia leva a un
home maduro a enomararse dunh:i rapaza de catorce anoS'. Jeremy Irc>ns inter· ,
preta este filme, segunda versión da famosa novela de Navokov.

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
lL LUNGO
CAMMINO DELL' ARTE

A académia de deseño grá·
fico e publicidade, que fündou Antonio Zappa en
1980, Nova Academia de Be·
las Artes de Milarw fixo un
traballo sobre as cerámicas
de Sargadelos que · podemos
ver_na galeria "_Sargadelos". -

f ALAR X FALAR
O Xoves 6, ás 22,30 tamén
na Zaranda, o espazo Contacontos apresenta a Quico
Cadaval en Falar x Falar,
que resgata as histórias que
se contaban nos dous prin·
cipals território~ da narración tradicional: o velório
e a taberna.

• EXPOSICIÓNS
BODEGÓNS E
FROREIROS

Até fin a is deste J,Ues na
"Casa da Cultura". Comprende bodegóns e froreiros da colección Caixa·
vigo. Alguns a u~ores:
Xurxo Alonso, Anxel
Huete, Peteiro ou Xavier
Pousa.

Amplo
abano
cinematográfico no
Cineuropa
do teatro
"Principal"
de
SANTIAGO

•TEATRO

durante
todo o mes.

A _NOITE
DAS TRÍBADES

Representarase o vindeiro
di a 8, Sábado, no cine
"Veiga" as 22,30 h: polo

..

Illa de Arousa •MÚSICA

sencan como releirura do
expresionismo abstracto
norteamericano de Pollock
e De Kooning. Até o Sába·
d o 8 deste mes n a sa la
"Pardo Bazán".

Gorxas reivindicativas no
Antigo Cine da Illa para o
Sábado 15 de Novembro.
Os Zenzar e os Túzaros
continuan de xira.

SPECULUM
HUMANAE YlTAE

Lug_o_ _ __

• EXPOSICIÓNS
Speculum humanae vitae: a
imaxe da marte nos inícios da
LUGO, 1950-1959
Europa moderna, a rrellada
• EXPOSICIÓNS
arredor do tapiz do s. XVII
Segunda entrega da mostra
do mesmo nome, que recolle
ANTÓN SOBRAL
a cenografia mortuória cató· · fotogr áfica A cidade e as
Na sala "Maria Pita" mós- · lica daquel tempo. Algunhas ·xentes, escolma de obras
dos anos 50 que fixo José
pezas: a Vanitas de Antonio
trase a obra de Antóñ SoVega, e que se recolle
Luís
de
Pereda,
carro
gravados
de
bral, vintecatro oleos, pinnun catálogo. Até ·f,1nais de
Alberto Durero, o Santo Xetura paisaxística da costeira
Novembro no Arqulv o
rome Penitente de José Ribegalega. Ven de amasar a sua
Histórico ProviRcial.
ra, ou a talla sobre A marte
obra en Alemaña, na cidade
da catedral ve lla de
de Pasau e tamén na Franza.
•MÚSICA
Salamanca, xunto a outras de
Até o vindeiro 23 deste
museus espal\Qis e italianos.
mes. Teléfono de contacto
NURIA MORA FDEZ.
Até o 30 de Novembro no
co artista: (986) 84 71 30.
"Museu de Belas Artes''. Ao
Mostra de guitarra para o
mesmo tempo desenvólvese
VIErROS
dia 11, organizada pola So·
un cido de conferéncias so·
ciedade Filarmónica.
Série recente, deste ano,
bre iconografía, arte, litera·
do pintor Moldes que apretura e música.

A Coruña

Narón
•TEATRO

0

BUFÓN DE EL Rci

A obra de Vicente Risco
pasarase o Sábado e Do·
mingo, 8 e 9, no Auditório
Munici pal. Diri xi da por
Manuel Guede é interpre·
tada polo elenco do Cen_tro
Dramático Galego.

Oleiros
• EXPOSICIÓNS
ÜS DESASTRES
DA GUERRA

Dese o d ia .5 pódense ver
na "Casa da Cultura-Casa
Charry'', a exposición Os .
desastres da guerra de gravados de Goya.

Ourense
• EX~OSICIÓNS

UNHA PELÍCULA
DE PEL, DE MULLER

•TEATRO

0

Cangas

Cine Clube Alexandre
Cribeiro p asa rá n o ·cine
"Veiga", O Funeral de
A bel Ferrara · e o Venres .
28, á mesma· h ora, Teño
unha Casa de Mónica
Laguna.

Teatro do Atlántico.

KOROSI DANZAS,
TúZAROS E ZENZAR

• CONCERTO/FESTA

Festa da cervexa na Praza
dos lrmáns Garcia Navei·
ra. Exposición e degusta c ión de produtos alemáns
e ce rv exa tépeda. A in aguración é o Xoves 6 as 19
h. coa actuación de Athaide, Suso Vaamonde e
X. L. Romero e Pat Kilbride e John Redmond. A
festa continuará até o Domingo 9 con actuacións
corno as de Xosé Manuel
Budiño (Venres 7), Cempés, Alrnofrei, Luar na
Lubre e outros.

~A COR DAS NUBES. Unha .

BODA DO MEU MELLOR
AMIGO. Julia Robercs e a actriz
de moda nos Estados Unidos, Cameron
~ MARTIN (HACHE). O arx:en.ti- Diaz compiten polo mesmo home nun no Adolfo Arisrirain volvese a pofilme doce que non destaca pola sua oriñer a cabeza das füas de calidade na cartex inalidade,
·
leira. Película, protagonizado P9lo sempre
cautivador Federico Luppi,.con diálogos
enriquecedores e unha trama case teatral.
~MIMIC. Unha marea de seres me·
Magníficas tamén. as interpretaclóns de
tade insecto metade humanos soEusébio Poncela e Cecilia Roth.
breviven nos umidoiros da cidade listos
para atacar. Intencionadas semellaruas con
Alien pero nada que ver. Só entretida.
~ CONT ACT. Unha astrónoma
anda á percuta de sinais de civilizacións alleas á Terra. T opa con elas- e
~ THE FULL MONTY. Un grupo
descifra. a mensaxe: unha invitación para
de obreiros en paro deciden exibirse espido nun espectáculo para mu·
unba visita através dunha máquina da
lleres como único modo de obter diñeique se subministran planos, Feita a viaxe
ro. Película inglesa con moito humor,
vQlve á T erra sen probas. Só a fe permite
boa factura e critica social.
crer nunha cultura tuteladora, enigmática e superior, case como deus. Cinema
norte-americano por derroreiros ultra-re·
~CARNE TRÉMULA. Almodo·
var demo tra outra vez a sua habiacc ioná.J:ios. •

randa. Arredor de duasc nlas diapo itivas feitas
palas persoas que participaron nas Xomadas sobre
Fot grafía e Natur za que
se des ñvol ve ron n a coma rea mariñá. Dirixido
polo fotógrafo Álvaro F.
Polo, organizada pola A.
C. Sementeira.

Betanzos

lidade pára dlrixir) i.ctores e ? s,u<1 lmp6--,,
téncia ante os guións enguedellados, Sobran,algunhas imaxes tópicas nesta película con altos e babcos.

rios an os de síléncío, o · director
Alan Rudolph (lembremos Elíxeme)
compón un drama que retrata a rel~ción
entre duas parellas. A obra queda a méd ias. Duas das persoaxes só están en parte debuxadas e faltan dados esenciais
para redondear a película. O que si per·
manece é o estilo pretencioso de Ru·
dolph, a quen non cabe negar con todo
cerra personalidade como criador.

BUFÓN DE EL-REI

A peza de Vicente Risco
interpretada polo CDQ se·
rá representada no auditó- rio "Gustavo Freire'', do 12
ao 14 de Novembro.

Moaña
•CINEMA _
CINE CLUBE
. ALEXANDRE CRIBElRO

O Venres 14 ás 22,30 h, o

Oiga Adelantado, Helen-a
Almeida, Anne Delaporte, Ana Fernández · e
Montserrat Soto abriron
a sua exposición o pasado
dja 4 na galería "Marisa
Marimón". Esta é a terceíra entrega da série Unha
película de pe! e abre até o
próximo dia 5 do vindeiro
mes de Decembro.
VII MOSTRA
DO SAN MARTIÑO

Exívese na fin de semana
do 7 ao '9 no Liceo Recreo
Ourensán.

Marin de

lomee,
de Antón
Sobral que
está a
expoñer na ·
CORUÑA.
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•MÚSICA

Convocatórias

ROSA TORRES PARDO

Concerto de piano no Liceo Recreo Ouresán o
Venres 7 ás 20, 15h.

Pontevedra

CURSO DE TEATRO

36214. Vigo. Teléfono (986) 27 64 11.

A compañía Teatral Nove-Dous impartirá cursos de teatro no Carballiño
at~ o vindeiro mes de Xuño. Máis información no (988) 27 25 50.· Arcos
11. 32500 Carballiño.

CURSOS DE ARTESANIA

A Escola Cem (Cooperativa de Educación Meioambiental) abre" o prazo de
inscrición do programa Artesania en .
Vivo dirixido a educadores, monitores
e público en xeral interesado na artesania tradicional. Son dous cursos: encadernación artística e o progr~ma
combinado de Artesanía (coiro, papel,
cesteiria e cartón pedra). Máis imformación no teléfono (981) 26 56 40.
Avd. Calvo Sotelo 43-baixo. 1500 A
Coruña. E-mail: cemcoop@jet.es.

• EXPOSICióNS
CURSO DE FQTOGRAFIA
FERNANDO ARENAZ

O Colectivo Olla de Vidro, da Agrupacion cultural Alexandre _Bóveda, organiza un curso que terá como obxectivo
_capacitar aos particip?ntes no domínio,
como usuários dos meios técnicas básicas de fotografía, tales como, manexo
da cámara, flash, películas, filtros, revelado en branco e negro, etc. O curso será .do 4 ao 21 de Novembro·, os Martes,
Mércores e Venres, de 20,00h. a
21,30h. O importe é de 12.000 pta. e
de 6.000 pta. pa:ra os sócios. Os participantes deberán dispor dunha máquina
fotográfica réflex. Tamen odia 8 come. za un curso de iniciación á guitarra, con
clases impartidas por Víctor .Illan. Inscripcións e información (de 17_:00 a
21:00h.) na A. C. Alexandre Bóveda:

Inaugura iste Xoves 6, na
galeria "Anexo" (Alféreces
Provisionales 14) a exposición baixo o título de Décoración de Interiores. As
pinturas máis recentes dun
proceso orientado cara a
investigación das ·"paisaxes
da mirada". Até o 30 deste
mes, de Luns á Venres de
18 a 2l horas.

e

EsPÁCIOS
ALTERNA i:Ivos

Ángel Comesaña expón
novas esculturas durante
Outubro e Novembro no
,Quinteiro (Bora).

-

Ortiz Alonso
inostra os
seus
traballos
sobre papel
na Casa da
Parra
compostelá.-

Santiago
• EXPOSICIÓNS
A ARQUITECTURA E
O CÓMIC

Soi1 23 paneis, de grande
formato, centrados na re. presentación das cidades
na banda deseñada de per. soaxes famosos. Asterix ou
Flash G9rdon aparecen na
escolma. Na "Casa da
Conga", de 11,JO a 13,30 e
del9a2lh.
,.
E . ÜRTIZ'ALONSO

Mrn¡tra a sua obra sobre papel co emprego de diversas
técnicas na "Casa da Parra". Pecha o Domingos e
Luns á tarde, o resto dos
dias pódese visitar de 11 a
14 e 16 a 20 horas. Até f¡,
nais de Novembro .._
CARLOS PAZOS

O artista multidisplinar catalán expón "souvenirs da
vida" na galería "Trinta".
Xurita fotos, collages, instalac ións e outros obxectos
que titu_la Luces na treboada.
Até o 9 de Novembro.
CARLOS A. FERREIRA
DEALMEIDA

O "Museu do Povo Galego" abriu unha mqstra-homenaxe ao historiador arqueólogo portugués Ferreira de Almeida (Portugal

1934-Venezuela 1996) recoñecido polos seu!) estudos da Galiza histórica e
polo pulo que deu ao intercámbio cultural coa universidade galega. Pódese
visitar até finais de Novembro de 1.0 a 13 e de 16
a 19 h. de Luns a Sábado.
EUGENIO ÜRANELL

A Fundación Eugénio Granell ten no segundo andar
do Pazo de Bendaña, 1:1nha
pequena s·ala con obra do
pintor surrealista que lle dá
nome.

~ALIDADE,

REALISMOS

Até finais tle Novembro o
"Auditório da Galiza", expó~ obra de 20 pintores e
debuxantes contemporáneos Clo Estado.

O e'scudo da Galfza
deseñado por Castelao
e~ insígnia ou cha\!eir~
Chaveiro:
Prez:o 500 pta + 160 pta.
de gastos de envio

lnsígnia:
Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
-correos ou ingreso na conta
de Caixa Golicia
2091 0501
683040001024
Solicito a cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Rua Linares Rivas, 49 primeiro, 15005
A Coruña. telf/fax. (981) 24 43 55.

ÜBRADOIRO DE GUIONISTA

A Facultade de Ciencias da Información de Santiag\) comeza un curso de
postgrao: O guión e o estilo documental.
Dirixido a alumnos, licenciados en
Obradoiro de GaiWs e Requintas Galegas é
Ciencias da Información e profesionais
o nome do obradoiro que fundou Gonzalo Rodríguez Caride, construtor de gai- · do seitor audoivisual. Son 25 prazas,
tas e frautas de xeito artesanal e profe- . cunha preinscripción do 3 ao 21 de
Novembro na Secretaria do Departasional con madeiras nobr~. Maior informento de C.C. da Comunicación. Admación na Praza do Vilar, 47. Lavadores
ÜBRADOIRO DE MÚSICA

co patrocínio de Caixagalicia, desenvolverase durante
todo este mes no Teatro
Principal, onde se poden
comprar as entradas a partir
das 15 horas ao prezo de
400 pta. por sesión ou 3.000
o abono para 10 películas.
Organizado en distintas seccións, conta <::on abundantes prémios dos diversos festivais cinematográficos, clásicos, homenaxes, etc. Du' rante esta semana poderemos ollar: Conw nas mellares famílias de Cédric i<Iapisch o Xoves 6 ás 16 h ..
Moebius, de Gustavo Mos·
quera R. o .Xoves 6 ás 18 e
o Venres 7 ás 01,15. East
si.de story de Dana Ranga o
Xoves 6 ás 20,30 e o SábaCONVULSIÓN LUDRÍCA
do 8 ás 18,45. When we
were kings de Leon Gast, o
O "Museu do Povo GaleXoves 6 ás 23 horas, o Doga" acolle unha mostra de·
mingo 9 ás 01 e o Luns 10
pintor Miguel Pereira Figueroa. Cunha obra figura- · .... ás 16. Swingers de Doug
Liman o Xoves 6 ás 01 hotiva que escapa do realisras. Basquiat de Julian
mo, aseguran, _vén ser a exShcnabel o Venres 7 ás 16
presión plástica do seu inh. e o Sábado 8 ás 01 horas.
terese pola antropoloxia.
Citizen Ruth de Alexandre
Payne o Venres 7 ás i8 hoARTE ÉTNICA
ras. Das boot de Wolfgan
Petersen o Venres 7 ás 20
A "Fundación- Eugenio Grahoras e o Domingo 9 ás ~6.
nell" (Pazo de Bendaña) exSwann de Anna Benson
pón unha mostra de obxecGyles o Venres 7 ás 23,30 e
tos dos seus fundos referidos
o Domingo 9 ás 20,30. Ziea vellas artes populares -do
mia obiecana de Andrzej
mundo. Pechan o 20 de FeWajda o Sábado 8 ás 16 hobreiro de 1998, até entón
ras . Chevrolet de Javier
pódese visitar de Mércores
Maqua o Sábado 8 ás 20,30
Luns de 11 a 21 h, e de 11 a
e o Luns 10 ás 18 horas.
14 Domingos e feirados. Victory de Mark Peploe o
Sábado 8 ás 23 horas, o DoCENTRO DE ARTE ·
CONTEMPORÁNEA
mingo 9 ás 18,45 ·e o Martes
11 ás 16. Beniie de Albert
Acolle a mostra da prntora
Dupontel o Domingo 9 ás
Berta Cáccámo, premiada,
23 e o Luns 10 ás 01 horas.
becada e con exposicións
Mother night de Keith
por todo o mundG, que abriGordon o Luns 10 ás
ron a ·finais de Outubro na
20,30, o Martes 11 ás i8 e
sala de instalacións Dobre
o Xoves 13 á 01 horas. O
Espazo. A proposta de Cáccrime desorga-n izado_ de
camo comprende deseños
Paddy Bi;éathnach o Luns
de finais dos oitenta. Tamén
10 ás 23, o Martes 11 ás
no centro pódese visitar a
01, e o Mércdres 12 ás 16
mostra permanente de arte
horas . T'am e Guilas de
galega con obras de 1980 , Abbas Kiarostami o Maraté hoxe, e a Colección da
tes 11 ás 20,30 e Xoves 13
Fundación ARCO. De- ás 18 horas. Clubbed to deMartes a Sábado de 11 a 20
ath de Yolande Zauberh. e Domingos de 11a14 h.
man o Martes 11 ás 23 horas, o Mércores 12 ás 18 .
AMÉRICA
Box of moonlight de T om
PRE-HISPÁNICA
Dicillo o Mércores 12 ás
20,30 e Xov~s 13 ás 16 hoArte e cultura dos tempos
ras. História dun pobre hopre-coloniais da - Améri~a, na
me de Ettore Scola o Mérlgrexa de San Domingos de
cores ás 23 horas. Pauline
Bonaval. Até finais de mes.
na praia de Eric Rohmer
o Merco res 12 ·ás O1 horas.
•CINEMA
A.family thíng de Richard
Pearce o Xoves 13 ás
C!NEUROPA/97
20,30. La promesse de Luc
e Jean-Pierre Dardenne o
Organizado polo Concelio e
Xoves 13 ás 23 horas.

a

• LEITURAS
ÜUTONO

Do Luns 10 ao Venres 14
ás 20 h. no Centro Galego
de Arte Contemporánea
fan Leituras de Outono coa
participación, por esta arde, de: Antoni Mari, Xosé M~ Álvarez Cáccamo,
Bernardo Atxaga, Xavier
R." Baixeras e Antonio
Ga~oneda. A entrada é
libre.
•MÚSICA
PEDRO ITURRALDE E
PEDRO GUERRA

Os cantoautores actuaran o
próximo Xoves 13 no pub
"Dado Dadá".

REAL FILHARMONlA

xuntar fotocópia do expediente académico e o curriculo profesional. O prazo
de matrícula é do 1 ao 19 de Decembro
no negociado do 3 2 Ciclo. Avda. das
Ciencias, Campus Sul. Prezo 300.000
pta. O curso vai do 2 de Marzo ao 30 de
Xuño de 1998. Impartirán as da es X.
L. Castro de Paz, Margarita Ledo Andión e Jorge Campos (Xomalista RTV
Portuguesa), entre outras. Máis información no teléfo11o·(981) 56 3100.
XORNADAS BLANCO~AMOR

Organizadas polos CAF, na Faculdade
de Filoloxia de Santiago, do 3 ao 13
deste mes. O Xoves 6, Paulo Martínez,
ás 20,30, falará sobre Xente ao lonxé; o
Luns 10, 11,30 h., Franci c Rodrfguez
farao sobre A esmorga: opresión na realidade colonial; o Martes 11, Xosé Maria Dobarro di ertará sobr o BlancoAmor poeta á 20,30;,o Mércore 12,
Lois Diéguez falará da Auria de Blanc Amor ás 20,30; e o Xoves 13 á mesma
hora, Nemésio Barja, José Posada, Maria do Carmo H nrfquez e Manu l Maria farano sobre o perfil human . •

Faro de Vigo, expón a sua
obra na galeria Trisque! e
Medúlio até o dia 18.

Vigo
•CINEMA
LITERATURA
EN IMAXES

O Martes 11 Sostiene Pereira de Roberto Faenza, o
Mércores 12 Vania na rua
42 de Louis Malle. O Luns
24 O calexán das milagres
de Jorge Fons e o Mércores
26, finaliza con American
Buffalo de Michael Corrente. Os pases son no
Centro Cultural Caixavigo
e sempre á~ 20,30 horas.
• EXPOSICIÓNS

DA GALlZA

PORTUGALICA

O Xoves 6 ás 9 da noite no

A feira de mostras de Portugal na Galiza estará do 5
ao 9 de Novembro no recinto Feiral de Cotogrande. O horario de abertura
ao público é de 15,00 a
22,00 h. pola eman e de
11,00 a 22,00 h. na fin de
semana.

"Audit6rio da Galiza", sobre un programa de Rossini, Ginastera e Beethoven.
A entrada val 1.400 pta.
• TEAfRO
4TH (MAN)

A obra 4th
(man} dos
canadianos
"SnellThouin
project'' edá
a ser
represen toda
na sala
"Galán" de
SANTIAGO.

Do 6 ao 8 de Novembro ás
10 da noite, a sala "Galán"
oferece o espectáculo da
compañia canadiana Snell-

Thouin-Project. O 4th (man)
foi escrito en Camboia,
Vietnam, Índia; Canadá,
USA, e vários países europeus, os ensaios -fixéronse
nurr monastério de refuxidos tib<!tanos na Índia.

0

BUFÓN DE EL~REI

INSECTOS DOS CINCO
CONTINENTES

O Centro Dramático Galega baixo a dirección de

Manuel Guede, interpreta
o drama de V icen te Risco
no Teatro Principal do 13
ao 19 de Novembro.

Sarria
•MÚSICA
GRUPO CUBANO
GEMA4

Actuarán -o Sábado 8 pola
noite.

Tui
• EXPOSICIÓNS
FERNANDO QUESADA

Quesada, colaborador ·de

lnagúrase o Xoves 6 ás 20
horas na sala Temática de
Caixavigo e permanecerá
aberta até o 5 de Xaneiro.

Femando
Quesada
está na
galeria
Trisque/ e
Medúlio
denJI.

-
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Anúncios de balde
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XOAN COSTA

.. Os CAF de Compostela peder:i a
todas aquelas persoas que deixaran algun libro no desaparecido
.centro de recursos para estudantes MANCOMUN e queiran recuperalo que pasen polo local dos CAF (no
COIE) antes do 1 de Decembro.

para cai"xa de ritmos,. todo novo.
80.000 pta. Teléfono (988) 21 27 08, .
perguntar por Richar.
• Gralha, publica~om informativa
bimestral no NQ 18, Outubro-Novembro, inclue umha reportagem sobre o
XIV Festival Mundial da Juventude
em Cuba, outro de "Caravane", o
grande festival que no 98 visitará
Compostela, entrevista a Ramom Lopes-Suevos, etc. Envio gratuito solicitando-a no Apdo. 678 - 32D80 Ourense.
·
~

• Merco piso en Vigo, preferentemente un primeiro. Sobre 10.000.000.
(981) 46 05 67 e 929 02 43 48.
• Tradutora e interprete de galego,
francés, inglés e español. Mari Fé no
teléfono (981) 46 95 90.

• Merco ou alugo casa nos arredores de Pontevedra, teléfono (982)
56 29 53.
• O C/ube de adictos a Deep Purple de Vigo ven de sacar a revista
Hush Magazine adicada á Saga Deep Purple e ao rock dos 70 . Á venda
en Elepé, La Columna, Virgin e nos
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen
na cafetería Diseño. 400pts.

• Necesitase odontólogo para clínica en Pontevedra . Enviar currículum
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra.

• Merco cancioneiro de Casto
Sampedro . T. Buceta . Ui.nggenstrass , 6. 8184 Bachenbülach. Suiza.

• Entendes e queres compartir andar en Compostela? Se es tío sério,
comparto apartamento con salón-comedor, cociña , baño e aseo . Zona
Ensanche. Só entendidos. Teléfono
909 44 32 20.

• Vendo gatos persas, azuis e negros. Desparasitados. Nados o 7 de
Agosto de 1997. Teléfono 907 95 22
70 e (981) 56 37 25.

• Buscamos a unha moza ou mozo
para compartir piso en Vigo. Podes
chamamos de Luns a Xoves a partir
das 22 horas ao tell. 939 751 187.

• Alúgase praza de garaxe en
Vigo, na Avda. Alcalde Portanet, 20 .
Teléfono (986) 20 24 69.
• Merco temário, para as próximas
oposicións a enxeñeiros técnicos
agrícolas, da Xunta. Traballo e por tal
motivo, non podo asistir a nengunha
académia. Chamar de 9 a 13 h, e de
15,30 a 19,30 h, ao (98í) 36 34 72,
perguntar por Xosé António Silveira.
• Véndese guitarra acústica GIBSON EPIPHONE con ecualizador e
volume incorporado. Estuche e
amplicador Yamaha AR 25 wátios.
Ten saída para mesa de mesturas e

w

a·

°'°

• Música: preparación de oposicións, ensino primário e secundário . Clases en Vigo e Santiago. Información no telf (986) 23 54 72.
• Acaba de nascer um novo grupo en
Ourense, que Juita pala igualdade entre homossexuais e heterossexuais.
As pessoas que desejarem tomar contacto com o Grupo Libertagom Homossexual ou solicitar informaºom,
pode~ám escrever para o Apartado
dos Correios 343. 32080 Ourense.

• Afeizoados e coleccionistas, vendo
seles de puro e os seus derivados.
Interesados escreber ao apartado 43.
08840 Viladecans. Catalunya.
• Terceiro número de manesquerda,
revista da Esquerda Nacionalista-Mocidade , cos seguintes contidos: A esquerda ante a libertazón gai, Marco
constitucional e direito de autodeterminazón, Entrevista a Siareiros
Ga/egos, Cultura galega, "cultura
galeguista" e mocidade, Música
galega ... ?, Audiovisual en Galiza,
Paseos marítimos ou a desfeita do
litoral. As persoas interesadas escrever ao apartado 384, 15780 de Com:
postela, enviando 175 pta. en selos.

• Vendo amplificador Marshall
JCM 800 para baixo eléctrico. Poténcia cabezal 100 W. poténcia altavoces 300 W. 100 .000 pta. Se te inte• Esquerda Nacionalista-Mocidade teresa chama ao (981) 2417 59, e deirnos á venda pins co debuxo da
xa o teu nome e número de teléfono. - Bandeira da Pátria co lema lndependéncia, Socialismo, Democracia. Se
che interesa escreve ao apartado 384,
• Vendese piso en Meicende, estra. da a Arteixo, 5 cuartos, cociña, baño e
15780 de Santiago de Compostela, adxuntando xustificante de pago na conta
teodedeiro. Moi perta da parada do
bus. 8.500.000 Tell. (981) 26 36 17.
2091/0300/41/3040130397 de Caixa
Galicia. O prezo do pi-n é de 300 máis
• Merco casa con terreo nos arre50 de gastos de envio.•

Horizontais

l. Fluídos de pouca densidade 5. Do fago ou eón algunha das súas cualidades 10. No plural, de onde saen
as crías das aves 12. Monarcas 13. Sorrí 14. No pobo
hebreo eran doce; en Roma, tres 15. En números ro- _
manos, seis 16. Dia e hora 18. Utilizar 20. Nome de
letra 22. A espada de Arrur 24. Río que pasa por Padrón 26. Tea de seda ou fío moi clara e sutil 29.
Substancia viscosa que flúe de diversos vgetais 31.
Ao revés, que ~on está vestido 32. De Suecia 33. SufLxo 34. Feito ou acción 36. Planta herbácea que se
usa na industria textil 38. Des laios 39. No plural,
partícula de calquera líquido que na súa caída adopta
forma esférica.
·

l. Que ten moitas carnes 2. Rio da provincia de Ourense 3. Que non ten compañía 4. Demostrativo 6 .
Ave grande, de patas, bico e pescozo longos 7. Ao revés, preposición 8. Deficiencia física 9. Coll~rá coa
man 11. Cada un dos títul9s dunha revista ou libro
17. Plantas papiliónáces 19. O mesmo que -soubo 20.
Vapor, emanación 21. Sufoco que significa ocupación
ou oficio 2J. Semellante, idéntico 25. Letras de gozas
27. Onde se xuntan as patas traseiras co lombo 28.
Bote ar polo nariz con forza para limpar os mocos. 29.
Ave doméstica 30. Da miña propriedade 35. A persoa coa que falamos 3 7. O mesmo que tu, ao revés.•
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regresou ao
"Rivioli", onde
nasceu en 1991
coa etiqueta de
Jazz Europeu do
Porto. O Venres 7
ás 21,30 h. van estar Marty Ehrlich
Quarter. O Sábado 8 Donald
Brown Quarter e
o Domingo 9 a úl-. S
tima actuación de~:-~
Leroy Jones
Quintet.+
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Doce vilas andaluzas non capitais de província.

' •MÚSICA

•TEATRO

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA

ROOTS

MINISTROS POLA CARA

Donald Brown.

Concerto homenaxe a
Charlie Parker no Caixavigo o-Xoves dia 13.

Os próximos 8 e 9, Sábado e
Domingo, representarase. no
Centro Cultural Caixavigo,
Ministros pola Cara ou Ba(xos
fondos reservados, unha obra
de Ernesto Caballero, diiixida por Antonio Simón e interpretada por Ernesto Chao
e Antonio Duran Morris.

DrvERTlTI PrrrRIJAINA

LAGWAGON

o

11 de Novembro na
"Iguana Club". Son Punk e
Hard Core chegado da California.

ANXELIÑOS
QUINTETO DE VENTO
.A.NAKROUSIS
.
O Mércores 12 ás 20:30 h.
no Centro Viciñal e Cultural de Valadare,s. Estrada
xeral de Valadares Nº 233.

Dirixida por Roberto Vida!
Bolaño e interpretada polo
Teatro do Aqui. U~1ha recreación libre do mito de
Fausto. Xoves 6 e Venres 7
no centro Caixavigo, .

Espectáculo participativo
con personaxes de fantasía
que buscan a ledícia do público infantil, da man do
grupo teatral Yheppa Teatro, .
o Sábado ás 18 h. na Praza
da Constitución.

Vilagarcia

xua1 de Gustavo Pernas Cora, que in~erpretan o próprio
autor e Anxela G. Abalo,
con Áncora Produccións. O
próximo Venres 14 na "Casa
da Cultura".

Vilalba·
•MÚSICA
BERROGÜETIO

•TEATRO
FÁBULA
Unhá comédia nun só acto se-

o r~cente gañador do prémio da críti~a alemán polo
seu traballo Navicularia, acruará o Venres 7.

.

Verticais

Caldo de. letras
s e L R K N N

Ánxela G.
Abalo e
Gustavo
Pernas nun
intre de
Fábula, que
estará en
VILAGARCIA
o dio 14.

oz

dores de Vigo. Perguntar por Raquel
no (986) 42 04 88, en horas de oficina.

• Axúdanos a encher Galiza de árbores. Merca os bono-árbore de Xevale. Por cincocentas pesetas plan• Língua Nacional, nQ 8. Boletim de
tamos no teu nome un teixo ·e un
lnformaºom Lingüística editado polo .
acivro na Serra do Faro e Ribeira
Movimento de Defesa da Ljngua:
Sacra. Envíanos un xiro postal ou ta- _ Análise do Mapa Sosiolingüístico GaIón nominativo a Xevale. Aptdo. 35.
lego; Galiza Terra Unica?; Ebonyx;
27500 Chantada.
lchteria, Carvana ao Curdistám ...
Agora 12 páxinas com novas con• Vendo piso en Ponteareas (95
teúdos: Curso de intruducºom e alm 2 ). Todo exterior . Tres cuartos ,
fabetizaºom no galega correcto (1 ª
dous baños, garaxe e trasteiro . Taparte). lnclui material para se autofimén o cámbio por outro en Vigo.
nanciar: livros de língua e literatura,
(986) 66 04 33 . Perguntar por Estecamisetas , bandeiras, autocolantes ,
ban de 20 a 21 h.
etc. Envio gratuíto. Encomendas no
Apartado 570 de F,errol.
• Oterécese para traballos de reparación alvaneis, azulexo, plaquete ,
• Por1raslado traspasa-se perruqueetc. Presuposto sen compromiso. Teria semi-esquina na Rua Barcelona da
léfono (986) 26 30 OO.
Coruña. Teléfono (981) 26 54 22.

• Abisinia. Desexa colaboradores
para revista cáustica . Os traballos
serán en galega (calquera Versión).
Prégase iroína e bo humor en: artigas, viñetas, cantos, notas de prensa, collage, etc. Enviar cos dados
persoais {fotocopia D.?.I. e teléfono).
~elia López Otero, Avda. de Vigo , 20
B. 36640 Pontecesures (Pontevedra).
Teléfono e fax: (986) 55 71 96.
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Capitalismo
popular

Javier Sotomayor, tecorcl do.mundo de Salto de altura
'P_r~firo
*

•

unha medalla olímpica, sen valor económ.ico, que·un campeonato mundial'
O seu adestrador, Guillermo de
la Torre, leva con el desde hai
sete anos lembra-que Sotomayor tiña medo a saltar ao princípio e que houbo que convencelo. "Os pequenos deportistas cubanos son adestrados en diferentes disciplinas, corren , saltan ,
fan ximnásia etc", di de la Torre,
quen narrou como se deseñou o
sistema de práctica deP,ortiva a
partir de 1959 en Cuba. "Antes
da Revolución, habia que saltar
os valados para poder praticar
deporte e se tiñas este colorcito
-di sinalando para a sua cara
negra- menos posibilidades había. Cé¡indo chegou Fidel, marchou moita xente e o país quedou falto de especialistas e profesores do deporte. Houbo que
organizar campeonatos de traballadores e escolares e de aí
sairon os mellares. Despois axudámonos de técnicos europeus ·
pero como os c!imas, características .físicas e posibilidades económicas son diferentes, tivemos
que idear un sistema de adestramento próprio, que ·hoxe é a
guia comun de todos os adestradores cubanos".

O esforzo pode.suplir a auséncia de meios e ser o segredo
do éxito deportivo. Esa é a
mensaxe que truxo o atleta cubano Javier Sotomayor na sua
visita pola Galiza, na que participou na semana de actos
que tiñan organizada en Pontevedra os Amigos el.e Cuba.
Xóvenes deportistas e solidários cubanos acudiron ao TeatrQ Principal desta cidade
para escoitar a _aventura deportiva de Sotomayor, recordman de salto de altura co
seu 2,45. Dias antes apresentarase n·a Habana ·a sua bio:grafia, recollida poto xorna1ista deportivo Juan Velázquez, e co tít~lo El saltanubes.
"A maibr recompensa para min
é oferecerlle os trunfos ao meu
páís. En Cuba somos asi de patrióticos, por isa prefiro unha
. medalla olímpica, de escaso valor económico pero con moito
simbolismo, antes que un campeonato mundial, no que si gañas moitos cartas", sinala o atleta de 30 anos. As suas palabras
querían deixar claro que "mália
estar inmersos na comercialización do deporte mundial, non
comulgamos con Jso xa que ternos outra mentalidade". Ainda
que Sotomayor non quixo talar
prioritariamente da situación de
Cuba e do bloqueo e si do papel
do deporte na Revolución , o seu
discurso estivo cheb de agradecimentos para un sistema "ao
que eu lle debo todo como persoa e atleta asi que é a explicación de porque non ·me quera ir
de Cuba. Gósto do meu país".

....

petir por moi bon que sexas".

ARANTXA ESTÉVEZ

A IGLESIAS

sabe que en catro anos non vai
poder voltar'', sinala.

Sotomayor nasceu en Limonar,
na província de Matanzas, que
representa como deputado n.o
Parlamento cubano "ainda que
a verdade o meu labor está
máis dirixido a_potenciar o deport~ e non rile resta tempo para adestrarme". Aos 17 anos,
E é que a Sotomayor, como a -~ª bateu o record con 2,33 e foi
campeón panamericano aos
outros atletas de elite na illa caribeña, lévario tentado de moivinte. A primeira vez qu~ supetos xeitos para abandoar Cuba
rou os 2,40 foi en Salamanca e
- e, sobre todo, para incorporar.chegou aos 2,45 na mesma cidade en 1993. A corredora da
se como deportista aos Estad os Unidos. Amósase éom- . Guarda, Xúlia Vaquero, quen
prensivo con quen marcha.
acompañou a Sotomayor na
"Detrás de cada decisión, hai
sua visita a Pontevedra, lemcircunstáncias persoais. Se un _ brou que nese momento era ini---deportista marcha para mellorar 'maxinábel para un latino acceprofesional e economicamente, der á· titularidade na clasifica-

ción mundial. Foron anos nos
que o cub'ano gañou 32 das 33
probas as que se presentou.
O saltador de Limonar sinala ·
que o seu éxito non é un fenómeno illado en Cuba "xa que é
case unha obriga practicar deporte e d_esde cativos ternos escalas especializadas". Os deportes rei son o baseball e o
atletismo "porque é unha práctica _que non precisa de grandes
méios, de grandes instalacións!'. Sotomayor, que pasou
do nivel inferior ao nivel ~upe
rior na Habana polo que xa prometia de nena, sinala como positivo que "a formación como
deportista vaia acompañada da
.formación académica. Se non
aprobas, se non rendes na escala, non tes a opción de com-

. O saltador de Limonar referiuse
na $Ua visita aos vencellos que
unen a illa coa Galiza porque "a
causa da emigracións, conservamos os vosos apelidos" e a solidariedade de Pontevedra coas
necesidades de Cuba. Sinalou
que ·a Revolución potenciou o
deporte como un xeito de que os
máis novos non ''foran por outros
camiños " e pala identificación
deste coa saude. ''Tendo en canta os problemas de alimentación
e a situación económica xeral da
illa, o deporte vívese como un direito de todos, que non só serve
para estar en forma: serión para
coñecer todas as posibilidades
do corpo". Sotomayor tamén visitou unha exposición sobre o
. Ché, e se uniu á celebración do ·
70º aniversário da Sociedade
Ximnástica de Pontevedra, cuxos membros puideron interrogar a un dos seus máis admirados deportistas.+

MANUEL CIDRÁS
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end e que a to l emia
privat izadora da em,
pre a pública p uxo no
parqué do comedor d-e cada
casa repsoles, endesas e demai
papel, xa todo o mundo vive
en v.ilo pe nd ente da cotiza,
ción bur áti l , cun afán le ·,
m surado por ver e perdeu
vint mil pe eta
dez mil, tip Bill
empezou hai moit · ano po,
la mati lde d te"lefónica. A
anunciaba a berro López
Vázquez pola Lel , dend un,
ha cabina p r up to, and
todos eramo mái novo ·.
Agora ata no bare e fala,
entre parida e partido, da vo,

latilidade dos mercados, d re,
collidas de beneficios que empre fan Outros a no a co ta,
do Ibex 35, o Dow Janes de in,
dustTiais, e o Nikkei de T kio.
Ultimamente tamén do índi,
ce de Hong Kong, que n n ei
como e chama pero no trae
a morrer.
A e te asunto, que como digo
n on é novo nin o inventou
Aznar, chámanlle capitali mo
popular e é un ha patraña. Tan
popularcapitalistas on a ma,
tildes ou o fondos de investi,
mento como a imposicións a
prazo na cai:>Sa de aforro de
toda a vida. E dicir, mane1r
de quitarlle o carta p r algun
tempo á xente do común para que Outros traballen e n ele .
Son o me mo Outro que
no arruinan a ende as .·u to
cando iam
nd la co
suas recollida.s de beneficios.

VOLVER AO REGO

H

.·~ .

MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 - 35151) 82 01 300- FAX 82 01 309 VALEN<;A_DO MINHO

, .

ai quen di que o enfrentamento entre as
clases ·sociai quedou
abolido o día que abriron as
suas portas os grande arrnacéns. O fin da história tcria
máis que ver co nacimento de
Ramón Areces (fundador de
El Corte Inglés) que coa morte
de Breznev . A sociedade esta,
r ia div idida por góndolas de
prod u tos e clas ificada atendendo ás marcas ·de preferéncia . Sen embargo, cando a l,
guén, con . fasquia de vir do
andá_m io, se deixa cair pola
planta de roupa de importa,
ción, axiña sinte na cáluga os
o llas da empregada, unha mi,
rada que lle indica, sen luga_r
a equívocos, que ese non é o
seu sítio. +

