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Apolicía impuxo aunanimidade no seu paseo triunfal palas ruas de Compostela

Un Governo
.
en cr1se
Fraga Iribam e optou pa la continuidade da equipa que renovara a meados de 1996 , agás
T omás Pérez Vidal en A gricultura e Xoan Caamaño en Pesca. O primeiro defenestrado xa
antes das eleicións n a loita interna de O urense: O segundo
por vontade persoal de adicarlle má is te mpo á sua família.
Castor Gago, o utro oure nsán
para n on desequelibrar o reparto, collerá a carteira de Agricul tura e Amáncio Landín, outro técn ico como Caamaño, a
de Pesca. T amén decidiu criar
a consellaria de Me io Ambiente, situando a Carlos de Alama
á fro n te . É es ta decisión un
brin de a un ecoloxis mo cada
vez máis presen te na sociedade, ainda que pode valer para
imp ulsar unha política an t iecolóxica se un le detidamente
o programa do PP, ao tempo
que compensa a Romai Beccaria ·das prerroga tivas que arrepañ a Xosé Cuiña. O do Deza
non acada a vicepresidé nc ia,
pero si o control do grupo parlamentário e a capac idade de ·
ser o voceiro do Governo na
Cámara. Ade ma is consegue
que Pérez Varela perda competéncias sob re os me íos de comunkac ión , q ue pasan a depende r dunha secretaria xeral
á fo n te da q ue esta rá Xesús
Parga. Pa la contra Pérez Varela gañ a Turismo e un importante orzamen ~o que xestionar
cara o Xa.cobeo 99. A composic ión do Gabin ete Fraga é a
mos tra máis pa lp ábel da sua
fa lta total de capacidade políti<(
a:
ca, mesmo dentro do se u próLU
>
pio Govem o. "Nos tempos de
a:
crises, non facer mudan za" .•
~

Euskadi mobilízase contra o encarceramento da
Mesa de HB

"

Fraga, de vello gaiteiro
A terceira toma de posesión de Fraga lribarne como presidente da Xunta foi a menos festeira e multitudinária, conseguindo reunir unicamente á metade dos 5.000 gaiteiros prometidos. Tamén foi a menos
política cun Governo continuista e unha mensaxe chea de xestos emocionais próprios dunha despedida. Prometia traballo , pero non para os parados, senón para si e convertía aos gaiteiros nunha espécie
de seres máxicos porque "sinten a Galiza máis q~e todos nós xuntos e van durar tamén máis que nós".

~~~~~~~~~~~ ~

DICCIONARIO DE SINÓNIMOS
DA LINGUA GALEGA
Camiño Noia, X.M. Gómez Clemente, Pedro Benavente
(Coorditladores)
25.000 entradas e 175.000 sinónimos.
Inclúe léxico patrimonial e
indicácións sobre o nivel de uso das
palabras. Un instrumento
imprescindible para os que traballan
coa nosa lingua.

Os estudantes rexeitan en
referendo os novos Estatutos
da Universidade de Santiago

Manifestación contra a supertaxa do leite
en Santiago e contra a privatización de
Barreras en Vigo o dia 18

"O Governo abriu un proceso de privatización tendencia! do secO Mércores 1O os Comités Abertos de
tor público da economía. Nese contexto , parece que ten· chegaFaculdade convocaron un referendo en
do a posibilidade de considerar a privatización de Barreras".
todos os centros da Universidade de
Nestes termos pronunciouse o ministro de lndústria, Josep PiSantiago para posibilitar que o estudantado se posicionase perante os Estatu - qué, ao ser interpelado no Pleno do Congreso dos Deputados
tos aprobados recentemente nesta insti- por Guillerme Vázquez a respeito do futuro do asteleirp vigués.•
tución. Ao peche desta edición -acadado un índice de participación maior ao
das últimas eleicións celebradas na
use-, dos perta de 4.000 votos escrutados, só 55 votos deron a aprobación aos
Estatutos que sacou adiante a equipa do
reitor Dario Villanueva. Para os CAF esA necesidade de promover a relación entre as organizacións
tes resultados confirman "a oposición
nacionalistas galegas, bascas e catalanas nun momento de
dos universitários a uns Estatutos elabofortalecemento do espafiolismo foi un dos pontos clave dos
rados de costas ao sector estudiantil".
Unha das críticas que fan ao documento encontros da delegación do BNG cos diri:Xentes de Convergéncia Democrática de Catalunya celebrados en Barcelona
é o non recoñecemento da porcentaxe
os dias 8 e 9 nos que se incluia a entrevista de Xosé Manuel
de representación do 30% par~ os estudantes nos ·órganos. de governo da Uni- . Beiras co secretário de Convergencia, Pere Esteve, ademáis
da institucicmal celebrada co presidente do governo catalán.•
.versidade. +

*

Puiol opta por verse con Beir.as
antes que co reeleito presidente da Xunta
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anuel Fraga paseou a sua victória eleitoral p,olas ruas de Compostela". Asi de , axeitadamente
definia un comentarista político
afín ao PP o acto de toma de posesión do re-eleito presidente da
Xt:Jnta. Primeiro un paseo mar- .
cial, só rachado polas dificultade.s motrices do presidente, e logo unha romería idéntica á do
mont~ Faro, pero ainda con menos calado político. Unha romaría que queda resumida no ponto final do acto. As bandas oferecíanlle un pasodoble, o famoso
Manoliño e a non menos afamada Muiñeira de Lugo. Duas das
pezas máis popurares e millores
de interpretar. Tan populares
que o povo púxolles unha letra ·
sabida xa por todos. A do pasodoble comeza deste xeito: aí vai,
aí vai, aí vai carallo aí vai; unha
noite vai coa tilla e outra noite
vai coa nai". A muiñeira cántase
con aquelo de "fuches tu, fuches
tu, o que foi cagar ao palleiro, fuches tu, fuches tu, que ainda levas as pallas no cu".
A hora oficial de comezo do acto
de toma de posesión no Parlamento era ás doce do mediodia,
pero desde as once da mañá,

os co.nvidados collian sítio nas
mais presidia o acto, a ministra
sillas colocadas nos pasillos do
de Agricultura, Loyola del Palapazo, diante das pantallas xicio, o ministro de Administragante.s de televisión, para poder
cións Públicas, Mariano Raxoi e
presenciar
o
o de Sanidade,
evento. Mentres
Xosé Manuel Rotanto, na rua do
mai Becaria, adet d
mais dos conseHórreo, as gruas
ac o o
lleiros, alguns deretiraban os últi- mos veículos que
Obradoiro foi unha putadas e senadores: A presénainda ·quedaban
apar'cados, para
auténtica
cia do vicepresiql:Je non molestad
,
dente do Goverse n á comitiva
emonstracion de no central impeque horas máis
N
díalle a Mariano
popu ismo. O
Rajoi , ministro de
tarde percorreria
Canto dunha toma Administracións,
a zona cara ao
Pazo de Raxoi.
ser quen presidi·: de posesión
se o acto . Este
toma de pose- •
feito teria unha
parecía
unha
festa
clara lectura polísión asistiron nu1
merosas persona- 1 multitudinária
tica por algúns
lidades, desde a
dos baróns do
cúria eclesiástica,
PP. Oeste xeito
representada polo arcebispo de
Rajoi e Romai quedaron és'pidos
Santiago, á militar representada
de todo protagonismo.
polo xeneral xefe da rexión mili·tar do Noroeste, o almirante xefe
O discurso do re-eleito presiden- ·
da zona marítima do Cantábrico,
te limitóuse a agradecer todo o
o xefe de policia de Galiza ou o
posíbel. Ao "povo galego" agra-,
xeneral da Garda Civil. Xunto a
decéulle a renovada confianza,
eles e como convidados de honaes seus pais a educación recera, asistian o vicepresidente sebida, resumida nun "nengun hogundo, Rodrigo Rato, que ade:
,me é máis· que outro se non fai

o

r

A

i

máis que outro". Ao "señor Santiago", en referéncia ao apóstolo, agradeceulle as suas bend icións e ao próprio acto, o seu
carácter de "versión da nosa alma colectiva". Pero tamén houbo agradecimentos para os que
mativeron vivas "as nosas fei ras, as nasas festas, coas suas
gaitas e cos seus traxes ancestrais" e por suposto, non faltaron
amagos de emotividade contida,
aplacada de imediato polos
aplausos dos convidados que
ateigaban os corredores.

Menos de 3.000 gaiteiros
Despois de. percorrer as ruas de
Compostela a comitiva, encabezada por Fraga lribarne seguido
da sua parentela, entre os que
se atopaba o· seu neto Manoliño,
que ia da man do seu abó, e os
ministros chegados de Madrid
para a ocasión, foi recebida polos simpatizantes do PP e polas
numerosas bandas de gaiteriros
ali congregadas . Pero pésie á
insisténcia coa que se anunciou
a preséncia de 5000 gaiteiros,
non houbo tal, ainda que na nota que o gabinete de prensa de
Pasa á páxina seguinte

ESTA SEMANA
11 DE DECEMBRO DE 1997

-3
N 2 808 - ANO XXI

ANOSATERBA

Máis pblicias
que gaiteiros

Os traballadores de Barreras non puderon achegarse ate a tarde á Conselleria de Economía.

Ven da páxina anterior

presidéncia fixo chegar aos
meios de comunicación se manteña esa cifra como a oficial,
nunha máxima fragulana de que
a realidade non pode abazar a
propaganda. O número superaba en pouco aos 2.600 e Xosé
Luis Foxo, o director do evento,
disculpábase afirmando que "hai
algúns que non está aquí porque non poden tocar todos".
O acto do Obradoiro foi unha auténtica demonstración de populismo. En lugar de parecer a toma de posesión dun presidente
da Xunta, os asistentes puideron
presenciar unha festa multitudinária na que o presentador, moi
acaido para o acto, volve a ser o
cesado director da TVE:G, Xosé
Luis Blanco Campaña.
O novo discurso de Fraga non
aportou moitas navidades respeito do anterior, agás a referéncia cara aos asistentes de

que "non estades aquí por ideoloxias ou disciplinas de partido,
senón porque sentides unha
Galiza máis grande que todos
nós xuntos". Discurso que rematou cun "e calo, porque a emoción me impide proseguir e porque o demais dirédelo vós moito
mellar coas gaitas".

Que na toma de posesión do Presidente galega esteña
presente a nasa gaita nacional é un signo de autoidentificación
e de diferenciación con España. Sinal de galeguidade dentro do
próprio país fronte aos modernos que arrenegan da vaca
marela e babexan coas charolesas americanas consumidas en
píldoras de vaqueiradas intoxicadoras ou de arrabaldos sen
identidade. Pero a gaita non pode perder o seu significado
primixénio caendo nas gadoupas da militarización como lles.
ocorreu a todas as suas compañeiras europeas. En Escócia os
·
gaiteiros foron mercados polos reximentos británicos na
campaña de sometimento nacional. Non se· pode aproveitar á
toma de posesión do Presidente para dar pasos adiante na
desnaturalización que pretende realizar da nosa música
tradicional a dereita española, cun movimento máis perigoso
que o da Sección Femenina. Mais este ensalzamento, ao cabo,
vaise voltar contra eles,' como se voltarán todas as soflamas de
galeguismo utilizadas por Fraga·para acochar a sua verdadeira
identidade política.

to que eles mesmos calificaron
como "unha romaria" e ao que
aseguraban que "ainda que nevara estariamos aquí", para dar
o seu apoio incondicionar e para
aconsellar á oposición ao PP
que "deixe de barullar".

Unha política que se acuruxa en fastos coma o de 9 de
Decembro nos que o Governo pasa a un segundo plano. O
importante para Fraga é a consustancialidade do poder, non a
própria función de govemar. Especialista mediático, Fraga
sempre vendeu imaxes: a sua própria.millor ca nengi.mha outra.
A toma de posesión eclípsa a formación do Governo proxectando
luz unicamente sobre a ~ua persoa, o único relevante.

Canto aos gaiteiros, que foron
os auténUcos protagonistas da
Resulta chamativa esta fórmula
xornada, non ~ó tiveron que
esarita de antemán pa·ra un disagardar na praza do Obradoiro
curso que estaba previsto até o
en formación, despois de baixar
último detalle e que obriga a
dos autobuses que os traían,
cuestionar se os chorimiqueos
senón que mesmo se viran na
públicos do presidente da Xunta
abriga de voltar coas tripas ruson provocados ou reais e desxindo e un só -bocadi~lo no carcobriu que eran un filón de cara
po. Un grupo de gaiteiras da
Banda de Carballeira, en Ouao público, non como sinal de
debilidade senón de fondo sentirense, explicaban como lles advertiran que trouxeran os "bocamento. De feito asi o interpretaban un grupo de' viciños que
dillos feitos da casa". Moi lonxe
portaban un cartaz no que se lia · estaba aque.la cuchipanda do
"Fraga, Miño te quiere" e que
Mercado de Gados de hai 12
definian o discurso como "moi
anos, na que o PP , exponsoriemotivo". Estes viciños, como
zado por tres empresas, pagaba
moitos outros, transladáronse a
polbo, carne e viño apra todos
Compostela para asistir a un acos convidados.+

A focafización é tan potente que impide enxergar axeitadamente
a un Fraga que reina, pero non governa. Que unicamente utiliza
xestos emocionais.para conectar coa cidadania. Neste senso,
semella ter razón Xosé M. Beiras cando anúncia unha "profunda
catarse" no PP despois de Fraga. Tamén cobra asi plena
.
eficácia política o discurso do voceiro nacionalista, no debate de
investidura, C9-ndo tenta dibuxar o panorama político que acocha
o frag,uismo. E necesário 1,m intento de reflexión máis alá de
acenos popldlares, de bágoas emocionais, de trinques de
galeguidade, de proclamas enxebristas, de mans tendidas que
non ·son outra causa que un pulso galega, no que o contrário
per~erá o. equilíbrio político. Porque Fraga xa o dixo, el
mantense no mesmo sítio.
A Fraga pertence o lema Vintecinco anos de paz que inducia
aos españois a agradecerlle a paz precisamente a aqueles que
trouxeran a guerra. Fraga é tamén o autor do reclamo turístico
de España es diferente que lle outorgaba un valor positivo a
unha diferéncia negativa, o Estado español era unha ditadura e
o resto de Europa un a democrácia.
Desde que é presidente da Xunta encoméndase aos
devanceiros nacionalistas, entrega medallas Castelao e desfila
ao son da gaita, pero na TVG sobrancea cada dia máis o
español e o folclore andaluz e baixo o seu mandato o uso do
galego entre os menores de 20 anos descendeu até o 8%
(segundo o Mapa Lingüístico). Tampouco se recoñece o nome
de Alexandre Bóveda e o Sempre en Galiza é tan ignorado pola
sociedade como cando el o proibia.
Tal capacidade de facer crer a unha parte da povoación que
pasa o que verdadeiramente non acorre (unha mostra son as
crónicas da toma de posesión que repiten fidelmente o
anunciado, por exemplo o número de cinco mil gaiteiros que en
realidade quedou na metade, os arxentinos non viñeron, etc., ·
pero non se informa de que a policia proibiu as pancartas
contrárias, cacheando á xente, detendo aos discrepantes)
débes~. máis que á sua eficácia como propagandista, a que
sempre estivo amparado nun poder coercitivo forte e na
auséncia de libertade para expresarse. A mentira nunca
GOnsegue impoñerse se non ven envolta na.coación.
Nesta fición política na qüe se move, Fraga tenta abrigar ao .
PSOE, pero sobretodo ao BNG, a situarse no plano que el
marca ·e no ámbito que el escolle como confrontación, adubiada
de diálogo. Con fodo resulta clara a sua mensaxe: el, para dar mao, ten os dous pés ben chantados na maioria absoluta e
non vai dar nengun paso adiante, nen sequer levantar un
calcañar para achegarse á oposición. Será estaquen teña que
desequilibrarse comezando un movimento. O usado.por- Fraga
, é o principal axioma dos gañadores do pulso galega.

ª

Desmedida actuación policial contra independentistas durante a celebración
No decurso dos actos, cando a comitiva pasaba pala Praza de Galiza, á entrada da zona vella compostelana, un grupo de rapaces que trataban de entregar uns manifestos contra da figura de Fraga e da sua
actuación política foron retidos e rexistados. Segundo eles mesmo explican, .alguns dos manifestantes foron conducidos á comisaria para ser identificados mentres que os demais se c9ncentraban no exterior en
protesta pela retencióri dos seus compañeiros. Os rapaces veñen de denunciar a desmedida actuación
policial, na que uns "50 axentes cargaron sobre nós, que eramos uns 15", as contusións provocadas polos paus e a detención dun dos asistentes, acusado de desordes públicas, poñia fin a este episódio. Había unha ~onsigna policial , nada de protestas, por mínimas que sexan.. que puderan deslucir o acto, que,
como hai catro anos foi silenciado pola maioría da prensa. A unanimidade tiña que aparecer como tal até
o ponto de que a policia leia tbdas as pancartas e tiña orde de retirar aquelas que non taran á maior glória d~ presidente.+
,

Por iso, con quen ten que priorizar o diálogo o nacionalismo é
coa cidadanía. Será en función desta ósmose que elabore, ·
defina e execute a sua política. Ser a primeira forza opositora
non quer dicer que BNG e PP achegasen as suas metas
políticas , nen tan sequeros seus programas coxunturais. Foi
precisamente a confrontación co PP a que levou ao BNG a esa
posición de alternativa. Pero nunca debe entenderse que esa
desputa é coa maioría dos cidadáns que votaron a Fraga. O
BNG debe ter presente que o 30% dos votantes qo PP estarian
dispostos a darlle o voto , como segunda opción. E preciso, polo
tanto, que na política galega impere a raéionalid~de e a
reflexión como base de comportamento fronte á propaganda
oficial e as presió.rls pesebristas. •
A NOSA TERRA
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lnespal eos remolcadores gañaron co barco panameño embarrancado hai dez anos en Fisterra

Casan: un desastre con beneficiários dirixido
desde o·Governo central
*

por mar e aire, xa non parecía
tan seguro. En Fisterra comezaron a chamalo Me-da-miedo.

G. LUCA

Foi un desastre provocado co
permiso da Administración. A
aseguradora L/oyd torzou o
embarrancamento do Cason
para salvar unha carga valiosa e provocou gravísimos
prexuizos á comarca de Fisterra e aos traballadores da Alú-mina de San Cibrán. Depois.
dunha violenta operación de
. translado dos bidóns desde
Cee á Cervo, lnespal impuxo a
reconversión da factoria. Sucedera no abrente do 5 de Decembro de 1987.
O Governo central deu máis importán c i a ao valor . do eixo
dunha central nuclear que viaxaba abordo -do mercante panameño, que á seguridade da poboación . Sobre este carísimo eixo metálico, construido en materiais de alta resisténcia, e unha
carga de máis de vinteduas mil
toneladas de produtos de alta
toxicidade para .a indústria química, xirou a porfia que na madrugada do 5 de Decembro de
1987 mantiveron a 'Llayds e a
armadora do Remo/canosa 5,
que atendeu a chamada do barco en perigo.
Na orixe do acidente, aparece
unha imprudéncia da tripulación:
o barco navegaba a menos de
nove millas de distáncia do cabo
Touriñán (tiña que pasar a máis
de vinte)-, e non moderou. a marcha ao arreciar o vendaval -que
o castigaba de proa. O Casan
transportaba unha cubertada de
sódio en contedores de aceiro e
os qa proa fenderon polos golpes de pantoque o que orixinou
deseguida temperaturas altas,
explosións e fume, por reacción
· violenta do sódio coa humidade.
Dacordo co sumário do acidente, co vento de éara, a respiración fíxérase imposibel abor90 e
23 tripulantes morreron de fria
ao saltar ao mar para fuxir do
'fume.

Mar calmo
Seis horas despois, o Remo/canosa 5 e o Sertosa, dous remolcadores privados enviados polo
·comandante de Mariña de A Coniña ao receber a chamada de
socorro, turraban sobre o mar
e.almo de Ffsterra dun barco con
pegadas en cuberta do fume e
de explosións do sódio. Despois
da traxédi? dos tripulantes, a situación non tiña perigo. A tensión dábase agora entre dous
intereses privados: a armadora
do remolcador e a aseguradora.
Se o barco conservaba rumbo a
mar aberto e finalmente se afundia alén do cantil continental, o
seguro pagaría eri_tre 100 e 200
millons ao remolcador; se
embarrancaba, o seguro representaría unha parte importante
da carga salvada. En caso de
poder deter o incéndio e rescatar as pezas do reactor nuclear,
o seguro podía subir até 5.000
millón s.

O éxodo
Preguntas sen resposta e declaracións ambiguas e contraditórias, deron como resultado un
Plano de Evacuación no que se
mobilizaran arredor de 15.000
persoas. O éxodo comezou
mércores 9 de Decembro a partir dun comunicado do Governo
civil de A Coruña que anunciaba
preparativos para o translado da
poboación . Unha vez radiado
este comunicado , o Governo
central e a Xunta inciciaron unha carreira de avisos nos que se
recomendaba alternativamente
fuxir e non fuxir do Casan. García Sabell e González Laxe eran
partidários da evacuación ; Madiedo e o Governador descalificábana.
O acidente do Casan, ocorrido hai de~ anos trouxo o caos á comarca de Fisterra pero beneficiou a aseguradores e remolcadores.

A Administración renunciou á
sua capacidad.e de abrigar a
·que o Casan fose remarcado a
mar aberto. Non quixo intervir
na poxa entre aseguradores e
resgatantes e á mediodía de
sábado 5 de Decembro, o Ca-·
son encallaba nas praias de
Fisterra. Dez anos despois desta arbitrária decision de emba~
'rrancar un mercante cargado .
de produtos químicos, a Admiuns gastos de
nistración r
máis de 20.000 millóns de pesetas por' atender desde os
desprazamentos da poboación
até o translado aa carga e os
traballos de extinción do lume e
primeiras medidas de seguridade arredor do barco; os custes
de indemnizar á poboación sitúanse arredor de 30.000 millóns, dos que ninguén veu unha peseta.
·
Para debullar esta elevada factura, compre recuperar o fio dos
acontecementos desde o intre
en que o Casan enterra a sua
quilla na praia do Rosto. A alarma da popoación en Corcubión
e Fisterra, enfronta a Adminis. tración autonómica co Governo
central. Abel Caballero, ministro
de Transportes do' governo
González, impón o seu critério
coa axuda do ministério do Interior. Os seus delegados no lugar
do acidente son o director xeral
d.a Mariña Mercante, Xosé António Madiedo e o governador civil
· da Coruña Andrés Moreno Aguijar. Caballero nunca chegou a
· visitar o ·1ugar no que-embarrancaran o Casan.
Desde Madrid quería transmitir
a seguridade de que a carga do
barco era inócua e que a resolución de embarrancalo permitiría
recaperar algunhas pezas mecánicas de grande valor, entre
as que estaban o eixo e duas
cubas do reactor nuclear. R~co
inendaba discrecion e traba:llo
arreo. Non estaba previsto que
se formase unha nube tóxica
1..J l l
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que alarmou a toda a comarca;
non se contaba con que o sódio,
ao tender O$ contenedores, rebentase con perigo de espallar
o.resto da carga. Madiedo e Moreno Aguilar comezaron a por
en dúbida a declaración de carga do Casan en Rotterdam ao
ter notícia de que· o barco entrara despois a tomar novas consignacións nun porto inglés e en
Bretaña con destino a Irán, lrak
e China.

mitiron que as lanchas da Consellaria de Pesca se aproximasen ao Casan. Desde Madri'd
despreciaron ao Governo autonómico, e isa que tiña a presidéncia do mesmo partido".

Rodríguez Peña insiste nun feíto
comprobado; "Desde a Consellaria non deixamos de analisar
mostras de auga pero só detectamos as consecuéncias da catástrofe dos primeiros dias, que
foron limitadas", Pero os contedores de sódio perdidos da cu-"Foi esperpéntico -di Xosé Henrique Rodriguez Peña, daquela
berta do Casan levantaban coluconselleiro de Pesca da Xunta-;
nas de fume e auga ao rebentar
cando quixemos saber quen defronte a praia do Rosto en Fisterra. O vento do Oeste arrastraba
cidira embarrancar aquel monstro, García Sabell díxonos que
a terra un torgallo de néboa
el estaba afastado de todo poracre que irritaba os ollas e as
vías respiratórias. Do mercante
que o Governador, Moreno
incendiado desprendianse vapoAguilar, era unha persoa con
res de anilinas, toluen-disociocapacidade para centralizalo todo; o comandante de Mariña
nato, cresol e formaldheido. Maaseguraba que todo estaba baidiedo asegurara primeiro que
xo control e que dacordo co maque non existía risco nengún panifesto de carga en Rotterdam . ra a poboación, pero cando veu
que a carga do barco perdiase
non habia perigo. Pero non per-

A.
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No PSdG arbolean do tr.inq1:Je
Na mañán do Xoves 4 de Decembro na sé do PSdG-PSOE estaban
todos ledos. Xa fabricaran un novo líder. Pérez T ouriño conseguira a '
portada na case totalidade dos xornais felicitando a .Fraga lribarne,
recén.. elexidó presidente. Mostrábanse tamén satisfeitos dos falagos
que ·lle adicaban a maioria dos meios de comunicación e mesmo de
que o próprio Fraga louvase o discurso do novo voceiro socialista.
Pouco lles importaba que a política fose antitética á publicitada durante a campaña eleitoral e que, de novo, desen un pinchacameiros
que deixaba descolocados a militantes e votantes. No PSOE teñen o
síndrome do trinque .despois de 14 anos no Governo estatal .cando,
por ~imetismo, calquer. manifestación era amplamente recollida p9los meios de comunicación. Cavilan que o importante é estar apeañado mediáticamente, corno b~n puxo de manifesto Abel Caballero
nos últimos meses, con resultados' xa coñecidos. Os xestos, en política, teñen especial valor· e non_poden contradecir a doctrina. Tres
dias antes Touriño falaba da pinza PP-BNG. Agora brindáballe con:
senso á dereita antes denostada e atacaba aos nacionalistas. Reme;
dan ao chiste daquel crego dunha parróquia de ·malfalados. •

O remolcador Remo/canosa 5,
embarrancara ao Casan en Fisterra na madrugada do 5 de Decem eb ro de 1987. O día 11 , o
ministro de Transportes resolveu levar os bidons descargados do Casan nos peiraos de
Cee até o porto de San Cribrán.
Desde Madrid explicaron · que
estes recipientes contiñan sulfúrico, ortocresol, ciclohexanona,
ácido fosfórico- e pentanol pero
o feíto de non permitir nengunha
clase de comprobación a persoas autorizadas e a manifesta inseguridade coa que resolveran
a crise de Fisterra, extendeu a
alarma contra a caravana. Ergueran barricadas en Parga ,
Guitiriz e Vilalba.
O 12 de Decembro, ás 8 .45 da
mañá, os bidons chegaran a
San Cibrán. O Comité de Em presa da Alúmina acolleuse ao
direito de evacuación da factoria
en casos de risco que prevé Estatuto dos Traballadores , pero
lnespal forzou a parada da fábrica. O 14 de Decembro, un día
antes que a empresa anuciase
a paralización das cubas, lnespal cancelara un contrato de
25.000 toneladas de alumínio
que tiñan que ser exportadas ao
Xapón. Desde o intre en que
asinaran aquil contrato, a comezos de 1987, o dólar depreciárase un 16 por cento e o alumínio,
segundo a cotización do mercado de Londres, nun 20 por_cento. Os bidóns do Casan servían
de pretexto para ,o cese da producción e supuñan un aforro para a empresa de máis de dez
mil millóns de pesetas. Carlos
Solchaga, daquela ministro de
Economía, acusou ao terrorismo
sindical do enfriamento das cubas. Na reaiidade foi a, reconversión máis barata de que sen
teri memória nunha empresa
pública, con 23 despedidos e a
reforma das cubas (programada
naquela altura para cinco anos)
sen ter que pagar a paralización
fórzosa. lnespal cobraría ainda,
por riba, doce mil millons de pesetas .das aseguradoras.•
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Novas denúncias contra
o·alcalde do Vicedo por_
falsificación e malversación

5

A fiscalía de Lugo apresentou o Martes ·9 de Decembro
diante do xul~ado de Viveiro unha nova denúncia contra o
alcalde· do Vicedo, Isaac Prado Villapol (PP),_por supostos
delitos de prevaricación , falsidade e malversación continuada de fundos públicos. Ao parec~r , Isaac Prado teria empregado irregularmente. subvencións conced.idas desde
1988. De todos xeitos, descoñécese a éuantia dos cartas
_malversados e o fiscal s6speita que se trata dunha conéluta
delictiva permanente. Prado Villapol gábase de ter acadado
para o concello 5.000 millóns de pesetas en subvencións,
dos que, supostamente, teria detraido unha parte.de forma
irregular. O alcalde do Vicedo tamén está incurso en vários
procedimentos nos que é. acusado de delitos malversación
e falsidade polo cobro irregular de 70 millóns en conceito
de dietas, quilometraxes e asisténcia ao concello. +

AConsellaria de Educación contradi
os dados de uso do galego no ensino
que edita

Puiol e 8eiras reunironse por primeira vez despois do ascenso eleitoral do BNG nas eleicións do 20 de Outubro.

Unha delegación de Convergéncia visitará Galiza a comezos de ano

Puiol de acordo con promover a "relación
circular" das nacións propoSta por Beiras
-O. CARME VIDAL

sentir a sua voz para ir avanzando nunha visión dun Estado plurinacional".

Encarna Otero, Francisco García e Guillerm9 Vázquez- considera que este encentro servirá
para apresentar "a realidade
deste pais, sen tentación mimética nun encentro lóxico de duas
forzas soberanas" a seguir
dunha relación mantida desde
hal tempo. Para a deputada nacionalista segue a haber "prescripCións cbntrárias ao libre desenvolvemento das nacionalidades polo que é preciso disolver
obstáculos" e no caso catalán a
pesar de ter tido un proceso de
catalanización debido aos governos nacionalistas, sofriron tamén "unha forte españoliza-·
ción".

A necesidade de promover a
relación entre as organizacións nacionalistas galegas,
Valoración positiva
bascas e catalanas nun mo- •
mento de fortalecemento do
As duas delegacións valoraron a
españolismo foi un dos ponpuxanza dos diálogos nun nivel
tos clave dos encontros da dede igualdade das duas nacións
legación do BNG cos dirixenrecoñecendo por ambas partes
tes de Convergéncia Democráas 'distintas realidades e sen tratica de Catalunya celebrados
tar de marcar neste encentro
en Barcelona os dias 8 e 9 nos
unha estratéxia de actuación
que se incluía a entrevista de
conxunta. CDC, despois de deXosé Manuel Beiras co secrezasete anos no governo catalán
tá ri o de Convergencia, Pere
e a pesares de pactar cos goEsteve, ademáis da instituciovernantes españois tanto socianal celebrada co presidente do
listas como populares, valora
governo catalán Jordi Pujol no
que "hai un intento permanente
Palau da Generalitat.
de laminación dos governos .auJ
Garcia Negro considera que es'tónomos, amenazas de reforma
Xosé Manuel Beiras alertou en
te diálogo afonda nunha relación
das leis eleitorais, pactos lo Barcelona sobre a posibilidade
cais ... que se ven incrementaen clave polítlca que "non pasa
de "involución " na relación do
dos desde que o PP chegou ao. pola alfándega de Madrid ei
Estado coas nacionalidades e
governo" . Nesta situación conconstitue unha representación
falou da necesidade dun novo
sideran "importante" a relación
de Galiza que non fixeron desde
proceso de transición ou ben
o ámeto institucional no que -só
dos "nacionalismos que desde o
dunha "segunda fase" para se
centro chaman periféricos de ·retratan o pais segundo Fraga".
acordo cos ventos ·de futuro que
enfrontar ao "rearme" que está a
A reforma do Estado e as leis
superiores entraron na axenda ·
van cara a comprensión dél reaexperimentar o españolismo. O
voceiro do BNG propúxolles aos
lidade plurinacional" para p que
para se concretar en posteriores
dirixentes de CDC a necesidade
non lle "doerian prendas en
encontros, o BNG apostou por
de reafirmar a "relación circular"
adecuar lexislación superior ás
cambiar se o obstáculo é da ar.entre bascos, galegos e catade xurídica-constitucional".
necesidades e intereses reais
. láns nunha circunvalación que
das nacións diante dunha polítifuxa da estratéxia centralista de
Continuando-o diálogo encetado
ca pactista defendida por naaillar os casos particulares con
unha delegación de CDC "no
cionalistas cataláns e vascos
máis alto nivel" -encabezada
políticas concretas.
nos governos, nunha via que,
por Pere Esteva- desprazarase
para os nacionalistas galegas,
a comezos do próximo ano a
A proposta do BNG enlaza, sechegou ao seu teito.
Galiza nun encentro no que xa
gundo o secretário de organiza"Algo renxe cando o Tribunal
se concretarán propostas polítición do partido ·c atalán Felip
cas co fin qe que se establezan
Constitucional estivo todos estes
Puig, "á medida coa estratéxia
"lazos de comunicación máis
anos saturado por cuestións que
que desde Convergencia estamos levando, estabelecendo
permanentes". O partido dogotiña que dirimir, cando os repremaiores relacións tamén co
verno catalán afirmou que son
sentantes das nacionalidades
PNV nun incremento dos con"nacionalistas polo que os obhistóricas non teñen direito de
xectivos prioritários son a defenveto no Senado e cando se contactos cos partidos nacion~lis
tas". Puig, que destaca os niveis
tinu~ afirmar ·no artigo dous da
sa dos nosos direitos nacionais
Constitución a unidade da napartidários e institucionais dos
e a transformación do Estado"
ción española" sinalou a deputasegundo dixo Esteve.
encontros, coincide á hora de
da nacionalista quen·tamén despromover que "os nacionalismos
A deputada do BNG Pilar García ·tacou, que "o BNG a nivel de Es-:
que goverñan en Catalunya e
País Vasco e, pota tendéncia,
tado é o que está despertando
Negro -que formou parte da
poden governar na Galiza fagan
delegación galega xunto con
sen timidez estas debates".•

Unha nota enviada pola Consellaria de Educación aos
meios de comunicación o Sábado seis de Decembro contradi os dados do informe O Rendimento Escolar na Galiza que elaborou unha equipa investigadora do Instituto
de Ciéncias da Educación da Universidade de Compostela e que editou a própria Xunta, segundo denunciou a Plataforma do Alunado pola Galeguización do Ensino Meio.
"O desmentido prodúcese maquilando os resultados do
Mapa Sociolingülstico da Galiza, un mapa no que se amosan conclusións tan graves para o futuro da nosa língua
como que o uso desta decai de xeración en xeración", denúncia a Plataforma. O desmentido da Consellaria ven dado pola difusión dun informe do Consello Escolar que fixo público a Plataforma e que indica por ex;2mplo que ~ó
o 5% dos alunos do ensino meio tala galego.

Excarcerado o independentista
lnácio Martínez Orero
O pasado Martes 9 de Decembro saiu en liberdade b pre. so independentista do EGPGC lnácio Martínez Orero, que
permaneceu en prisión en d[Jas etapas distintas, primeiramente tres anos en réxime de prisión preventiva e posteriormente os restantes anos de condena por pertenza a
banda armada en distintos cárceres. Orero tora .detido en
Novembro de 1992 no Ferro! e cumpriu. case toda a condena (seis anos) en cadeas de fóra da Galiza. Martínez
Orero asegurou, á sua chegada ao Ferro!, que "a loita con tinua". O ex guerrilheiro foi recebido por cincuenta persoas
e unha banda de gaitas. Nas prisións do Estado ainda
continuan encarcerados /nove independentistas galegas.+

Alegan contra os parqu~s eólicos
da Serra do Xistral ,
Á Asociación para.a·-Defensa Ecolóxica da Galiza, Adega,
apresentou diante da Delegación de Industria e de Meio .
Ambi.ente de Lugo as correspondentes alegacións ·
opoñéndose á instalación de tres parques eólicos na Serra do Xistral "por entender que o interese do Xistral
como espazo natural protexido debe prevalecer por riba
dos intereses das empresas eléctricas". Adega argumenta que. as eléctricas pretenden aumentar a oferta de ener. xia cando Galiza é un país excedentário .e que pagou un
alto custe por ter ese excedente. Por outra banda, Adega
tamén se opón á instalación dunha minicentral no treito
alto do rio da Fraga Vella. O argumento dos ecoloxistas
nambos casos é que é necesário "fomemar o uso de
enerxias renováveis", pero matizando que estas non
poden "engadir máis impacto ambiental ao que estamos
soportando".+

lnves~gan o trato de favor

do concello de
.Boiro a unha empresa do al_calde
O Tribunal Superior" admitiu a trámite dous recursos contra
vários acordes do concello de Boira a respeito da concesión de licéncias para a construción e apertura dunha
planta de coxeneración eléctrica da empresa Boinersa, cuxo 60% do capital está nas mans de Jealsa, unha casa
que ten como propríetário ao alcalde da localidade, Xesus
Alonso (PP). Unha das demandas indica que Boinersa pagou· ao concello 35 millóns menos do debido en conceito
de impostas municipais. Os recursos apresentados na sala
do contencioso administrativo do Tribunal Superior peden
a anulación das ·licencias, que están suspendidas a resultas da apresentación das denúncias. Fenosa, co 40% do
capital, é a outra empresa proprietária de Boinersa.+
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X. M. AL V AREZ COSTA

bailo e in trución feítos en galego, pala
A diferenc;a do pós-franquismo, que é um
panhóis (e para Fraga fazer urna simples O pasado día 5 do mes que andamos, celeunidades adscrita ao Govemo Galego, e
franquismo sem Franco, o pós-fraguismo é
proposta de reforma da Constituic;ao na di- brouse en Santiago a Asamblea anual da
que a bandeira galega só ondea ao caron da
um após de Fraga com Fraga, pois, como o
recc;ao de que o Reino de Espanha se rees- asociación da Garda Cívil, COPREPER 6]
española nas comisarias ad critas, pero non
mesmo Fraga disse no seu discurso de intruture como um Estado plurinacional é já (Coordinadora 6 de Xulio pro perxudicados
ondea no resto das dependéncias policiai ,
vestidura, ele é o sucessor de si mesmo. · um desses jogos) é jogar com lume, nao pola xestión de Luis Roldan. Na mesma
nen na ca a cuartel da Garda Civil, e paNao pode ser de outra maneira, dado que
obstante dizer ele que "que sabemos como acordaron, pedir ao· Presidente da Xunta,
llada por toda a xeografía galega.
os grandes homens nao tem suc"essores
apaga- lo". E, finalmente, em declarac;oes a "que non cometa o mesmo erro que Jordi
(Victorino Nuñez lembrouno-lo no moum jornal galego temnos explicado que nao Pujol, ao ·non permitir que as Forza de SeQ1,1e o (mee ca o que c ñcc m de in mento em que foi designado senador em rese =pode meter nó mesmo saco a senhores -guridade do Estado, e integren na Po licia
truci n en gal g na Garda ivil fo¡ a dun
presentac;ao da Comunidade Autónoma) e
de quem se pode presumir algum grau de Autonómica". E suliñan que o tra pa o de
axente de tráfic , que r mar u na cadea
efectivos ao carpo favorecería a futura Poliportanto tem de suceder-se a si mesmos.
boa fé, como Barrionuevo, e o picaro _~e
militar de Alcala d H nar
Nisto Fraga superará a Franco, quem nao
Roldár:i. Manifestac;oes todas de uma tro- cía Autonómica, por tratar e de axente
experimentados. E din tamen que "hai que
mente expul ado d
rpo.
foi. capaz de suceder-se a si mesmo. Inclusiglodita teoría do Estado.
pensar na famílias de Garda Civi que vive é muito de temer que Fraga ainda depois
indi at do orpo ·
Que a a ciaci 'n
desta. vida continue a ganhar as eleic;oes
O mais nefasto do fraguismo é que-impreg- . ven na Galiza para que non pa e, o que en
Cataluña, onde o b tan fora".
autonómicas formando
e Forza <l
eguridade do E tac.lo, farian
na a sociedade civil gaparte da Santa Com- .
moit mái p lo cu compañ iro e pola
lega e mesmo os seus
Estas reivindicaCi óns da devandita a opanha. Mas, entao, o
pr fe ionaliza ión actualiz ción do m competidores políticos,
mo , olicitando unha mai r intcgr ión
sucesso de Fraga já nao
na medida em que· ciación lévannos a facer as seguinte puntüalizacións:
raln territ'ri en
pausará tanto no repensamos de forma fracordo do seu carisma
que de empeñ n a ua
gosa, quando acreditafunción, e non navemos que a maneira de Que Galiza ainda non
au toritário-paternálista e populista-regionagando a contra correnfraguismo impregna desbancar o fraguismo canta, cunha policia
lista quanto na sólida
te ou de co tas a realiseria através da ocu- própria, que seña taOS seus competidores
pac;ao do govemo au- men, unha rderéncia
rede clientelar criada
dade do E tado pluriúneco caso que
pelos senhores da guerra
nacional ou das "aut tónomo, para desde ele de identidade, e que
PO
ltlCOS,
quan
O
desfazer
o
clientelismo,
(Cacharro, Baltar, Ropolo tanto, tamen está coñecemos de instrución nomias".
mai, Cuinha), que, paacreditam na ocupa<;ao pois pensamos que a sen desenrolar o noso en galega na Garda Civil
ra defender os respecQue non no vale a exgentinha galega vota próprio sistema de setivos feudos eleitorais,
o govemo autónomo, - poder, vota a quem es- guridade.
periénc ia de axente
foi a dun axente de
terao de se manter
que negan e renegan
tá no govemo. Pensa- _
para
desde
ele
desfazer
o
unidos entre si e com
mos que até os labre- Que as unidades do
tráfico, que rematou na da nasa condición de
as suas mesnadas elei- clientelismo, pois pensase gos galegas mais co~ C.N.P. (Carpo .Nanacionalidade históricadea militar"
t ora is loca is. N este
ca, e que tarnpouco se
servadores votariam cional de Policia) adsque a-gentinha galega aos comunistas se estes critas a Comunidade
sentido a pecularidade
poden solventar o prodo fragu.ismo radica
govemassem. _O espíri- G?lega, ·dependen orblemas das famílias dos
vota
poder"
em que -a diferenc;a
to fragoso também im- ganicamente do Minisaxentes, hipotecando o
do franquismo- sim
pera porque pensáva, tério do Interior e funavance do País.
que deixará as coisas
mas e parece que con- cionalmente da Xunta de Galiza, e polo
atadas e bem atadas .
tanto non esta garantida a continuidade
tinuaremos a pensar Que hoxe en día a única policia própria
que ten Galiza, que foi formada aqui, qu
seguindo aquela piada dos axentes adscritos a esta comunidade,
Fraga é (no sentido
esta integrada no pais, e que non ten outro
de Fraga de que "a po- por ser o seu ambeto de actuación a totaliaristo~élico da palav lítica faz estranhos dade do território do Estado, e asi todo o · ambeto de actuación e coordinación que
ra) um animal -político, mas de caracterísinvestimento que fai a Xunta de Galiza, na
companheiros de cama"- de que lb.e estaeste Pais, son as Policias Locai , que ainda
ticas antediluvianas, uma espécie de fragasria permitida ás forc;as antifraguisi:as urna formación, adecuación e reciclaxe á singucantan con moitas caré!1f;ias e estan ainda
sauro, que sobrevive nesta raquítica e
laridade do noso País, para os citados Polialianc;a eleitoral contra natura (quer dizer,
moi lonxe de responder as nece idade exi unitarista democracia espanhola (naci o
que incluisse um partido nao nacional gale- cías, poida que sexa un in vestimento pouco
tentes, pero que todo esforzo inve ti r ni menos mau, senao o menos bom dos sisteutil, xa que os axentes teñen recoñecida
ga de dirigentes filésicos e galáticos) para dete corpo, redunda dunha forma mai directa
mas democráticos possíveis), adaptando-se
por lei a sua rnovllidade por todo o Estado,
e permanente no ervício a Galiza .
rrubar a maidri_a parlamentar fraguista.
ainda que estean adscritos, ás comunidades
a ela. Adaptac;ao que tem engendrado um
ser politkamente deforme (autoritário, paA forma de derrotar o fraguismo passa por autónomas.
Nembargant Galiza egu tend pend
ternalista, de um fácil sentimentalismo de
eu própri
orp de ete de conquerir
mudar essa forma de pensar. Passa por relágrimas de crocodilo, galeguista regionalisforc;ar os rnovimentos sociais progressistas Que a lei de Corpos e Forzas de Seguridade
guridade a igual que as outra naci nalid ta de queimada e de direita gaiteira, com
des históricas, que tamén fi rman parte d
existentes na sociedade ci~il galega. Passa do Estado de 2/86, só permite a adscrición
por ter, talvez, que estabelecer alianc;as as comunidades autónomas dos membros
Estado.+
urna cabec;a na que. só cabe uma teoria do
Estado pré-histórica; quer dizer, de antes do
com forc;as políticas de distinto signo ideo- do ~orpo Nacional de Policía.
Xose Manuel Alvarez Co ta é
comec;o da que é a verdadeira história polílógico mas comprometidas a sério com a reCabo da Policia Local de Cangas do Morrazo, e mcmbro da
tica humana, a do Estado de direito).
·
alidade nacional galega e que tenham uns Que son escasísimos ou anecdóticos os traComisión de Coordinación das Policias Locais de Galiza
dirigentes honestos e respeitosos com o EsCom efeito, Fraga -que é todo un catedrátado de direito. Passa por desenvolver urna
tico d~ Teoría do Estado- tem dado muí- · democracia cada vez mais participativa, por
tas mostras da sua pré-histórica teoría do
i.r constrÜ indo urna nac;ao gal~ga moderna,
Estado. T em proferido frases como "a rua· é
quer dizer, onde impere o princípio de legaminha" e "o único terrorista bom é o terrolidade, a separac;ao de poderes e a. partirista morto". Te1n feito considerac;oes cocipac;ao cid_a dá na direcc;ao dos assuntos
públicos. Aihda que o exito eleitoral do
·mo a de que em nenhum caso se podem p6r
no mesmo prato da balanc;a os delitos coBNG é devido em grande parte ao carisma
metidos pelas forc;as da seguranc;a do Estade Beiras e ao carácter de um programa
eleitoral apdnha-tudo, nao eleve esquecer
do na perseguic;ao dos terroristas e os crimes que estes cometem para destruir o sisque foi a sua incamac;ao nos movimentos
tema constitucional. No recente debate de
sociais existentes na formac;ao social galega, e desde posturas nacional-populares rp.investidura para a Presidencia da Junta escapou-se-lhe pela boca -respondendo ás
dicais, o que lhe permitiu chegar a ter preacusac;oes, feítas por Beiras, de que o Partisenc;a social. Objectivos nacional-progresdo Popular tinha canalizado, com folhas
sistas galegas que também estao ao alcance
de qualquer partido, porque nao sao mono~
nas que aparecía a sua efigie , os votos dos
residentes galegas em América, conduzinpólio de ninguém, pois todos os qt.ie queido-os aos locais desde onde enviariam o seu
ram defende-los podem f~eló, mas há que
voto pelo correio-, que fora "para ajudaestar disposto a faze-lo. Só assim, e quando
los a votar". No dia da comemorac;ao do
tudo isso acontec;a, superaremos todos junaniversário da Constituic;ao, tem Clito que
tos o pós-fraguismo. +
qualquer jogo em relac;ao com a ruptura do _
pacto constitucional de que Espanha é a
Xavier Vilhar Trilho é
pátria-comúm e indivisível de todos os esprofessor da Universidade de Sántiago
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E_nxeñeiro da empre.sa que preP,ar-ou oPlano de Resíduos do Morrazo

Xosé António González
"O compost éimprescindíbel para evitar aperda de matéria·orgánica do chan galega"
1

*
En que fase está o plano de
resíduos do Morrazo?

Agora estase no concurso do
proxecto do complexo medio.ambiental e na posta en marcha
do programa de motivación social. Até agora o que se fixo foi
elaborar o plano , procurar a
subvención da UE, que se logrou, e facer o estudo de ubicación. Agora somos uns concursantes máis para a piar.ita de
tratamento.

XAN CARBALLA

XOSÉ ANTONIO GONZALEZ, É INXEÑEIRO AGRONOMO EINDUSTRIAL, E PREPAROU COA EMPRESA LAGARES INXENIERIA O PLANO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO MORRAZO, QUE AGORA ENTRA
NUNHA FASE XA .DEFINTIVA .DE POSTA.EN FUNCIONAMENTO, COA FlESOLUCION DO CONCURSO DE
CONSTRUCION DA PLANTA DE TRATAMENTO. PARA ESTE HOME NADO EN PADRENDA (OURENSE) HAI
42 ANOS, O LIJO "É UN TESOURO QUE DEBEMOS APROVEITAR, PARA NON ESTRAGAR A NATUREZA".

Como entran vostedes no plano de resfduos do Morrazo?

Os alcaldes poñen interese en
coñecer experiéncias de tratamento de resíduos como as de
Cataluña, Montejurra ou a de
Córdoba, onde eu estiven . A
idea que pretenden é seguir a
mesma senda que en Europa:
aplicar a prevención na produción de lixo, a redución e a reciclaxe. O plano fíxose segundo
estas liñas e agora trátase de
poñer xa en marcha nunha primeira fase a recollida selectiva,
que mesmo é novidosa: utilizando un camión que lle chamamos
lateral de monoperador, porque
unha soia persoa se encarga de
manexar o veícu lo. Non significa
reducir persoal laboral , senón
que se empregue neutras fases
do tratamento do lixo procurando que non se disparaten os
custes .

En que vai consistir o complexo medioambiental?

É o lugar on'de se vai tratar basicamente a matéria orgánica e
as suas resultantes finais, como o compost. Cos anos as
plantas de compostaxe foron
mellorando. Sábese que se deben facer aportacións químicas
de carbono e formar un sistema
aireante, a médio do triturado

A incineración non é alternativa,
porque só hai que ver o escaso
uso se fai dela en Europa (22%
do lixo tratado) e Estados Unidos (8%) para comprender que
está en debalo. En Galiza hai
experiéncias en marcha que van
por outra via, ademais do Morrazo: a llla de Arousa, o Barbanza, a Mancomunidade da ·
Coruña. Coido que cabe a diversidade, e debia haber apoio a
outras medidas de tratamento
do lixo.
Por que esa teima de SOGAMA?

(~--~r ('/il

C ef_I S~M
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Xa houbo cinco versións dese
plano SOGAMA para ilo adaptando ás esixéncias comunitárias. Mellar que haxa un plano
mao a que non o haxa, pero
haberia que respeitar a directiva europea de -diálogo e participación dos axentes sociais.
Ainda que non o comparta, pod ia coller un certo tratamento
térmiGo para aproveitamento
enerxético , pero non como única solución . O Plano SOGAMA,
despois das reclamacións dos
viciños de Vilaboa , ainda non
recebeu a axuda europea prevista para hai tres meses, porque ten que introducir novas
modificacións. O problema do
lixo ten que se solucionar mediante un grande consenso social porque senón xenera gran.des protestas sociais e mesmo _
alarmismo.

De que Jalan cando din motivación social?

A diferéncia doutras experiénc i as, entendemos , como a
Unión Europea, que a partici pación do s axentes sociais é
básica para solucionar os problem as medioambientais e de
resíduos. En vez de levar o lixo
e ocultar o problema, facemos
partícipe ao próprio cidadán .
Non é unha campaña, porque
nen remata nen se trata de vender nengun producto, senón un
programa para concienciar a povoacion en duas causas: para
reciclar hai que separar o lixo e
debe asumir que iso ten un custe . Non hai que mentirlle á xente : é máis barato, a curto prazo,
guindar o lixo por un barranco.
Un cidad.án que vai separar o lixo en duas bolsas e que vai ter
unha taxa máis alta pola recollida do lixo hai que informalo e
motivalo. Tamén hai que dirixirse aos potenciais consumidores
dos produtos finais: do papel reciclado, do vidro ou do compost.
Redescobrir o uso da matéria
orgánica, sobre a que hai toda
unha cultura tradicional que hai
que restaurar.

Este é un proceso que se pon
na outra trincheira fronte á
incineración que mantén SOGAMA?

' A IGLESIAS

vexetal (restos de cespede, podas , limpeza dos montes ... ).
Dadas as características do país, vaise facer o proceso nunn
compotúnel, que é un sistema
moi sinxelo, con tecnoloxia de
aquí , no que se ·poden controlar
dous factores fundamentais:
osíxeno e temperatura. Desa
maneira mantemos controlada
a descomposición e tamén o
non menor problema dos chei -'
ros. Tamén estamos traballando no problema do tratamento
dos lodos, co profesor Salustiano Mato, porque é un dos grandes retos por resolver do tratamento do lixo que neng.un plano é capaz, ainda, de depurar
bu reutilizar.

zantes químicos foi do 1,2%,
unha cifra gravísima que é a
antesá da desertización . Galiza .
é un país diverso , con zonas
que poden chegar ao 20% de
m'atéria orgánica, pero outras
en moi más condicións. A média é dun 6%. Se non se aporta
nova matéria, como se facia na
cultura agrária tradicional, en
só 20 anos pódese chegar a
esa situación degradada que
se estudou en Salcedo. A necesidade. do chan galego, para
marrterse en boas condicións, é
de 20 toneladas de esterco
anuais por hectárea. No Morrazo, con 17.000 hectáreas, só
se precisan 500 para aplicar o
compost que se vai producir,
ou sexa que non hai problema.
Sobre os usos dQ. compost
Hoxe estase importando mantitense talado en canto a viabillo ~olandés e o que 'fariamos
lidade.
aqui pode e debe ser ·tan bó.
, Os problemas van estar con
outras matérias a reciclar.
Hai unha teoría acientífica, inventada, que di que aqui sobra
matéria orgánica . Na Misión
Con cales?
Biolóxica de Galicia, en Salcedo, fíxose unha experi~ncia
VaU~aber problema co vidro,
que dura xa 35 anos, de tratar
porqtJe hai qe levalo a León;
duas terras con 'millo, unha con
vaino haber co papel porque
aportación orgánica e outra cc;m
non ternos unha indústria
química. Viuse que o nível de
transformadora, e haberia que ·
perda de matéria orgánica no
ir a Madrid ou Barcel"Ona; igual
chan !JO que se aportan fertilisucede .co plástico. O trata-

mento deste lixo remata, para
un plano destas características , pondo esas pacas de diferentes materiais clasificados
ás portas da indústria correspodente . En Galicia vai haber
un problema con todos estes
materiais inertes que son un
50% do lixo.
i

Hai programas semellantes ao
que se quer introducir no Morrazo?

En Córdoba, en Pamplona, en
Montejurra, en Castelldefells hai
planos con moitas semellanzas.
O que non ten · contraste é o
plano de SOGAMA, co seu famoso forno de leito fludificado
circulante . En Córdoba había un
semellante para os lodos , e a
média de funcionamento era de
unha semana cada catro meses, e cando se averiaba ,
cunha tecnoloxia de fóra, tiña
que vir o alemán de turno. Nós
irnos operar sobre unha tradición cultural de sempre para a
separación, e farémolo con itecnoloxia própria e moita información aos cidadáns, porque cóntase que o mal uso dgs contedores nestes anos triplicou a
cantidade de lixo que saiu das
casas nas zonas rurais.

Fala de auséncia de indústria
para o tratamento dos inertes.
O plano p~de axudar a que
apareza?

En prin:ieiro lugar: o plano fomenta o emprego, no éaso do
Morrazo entre 20 e 30 trabal! ad o res. Parale lamente os
concellos van fomentar un uso
do envases e embalaxes ra-=
cional , con promoción dos retornábeis , o que indirectamente redunda nos productos locai s. Eso vese en Alemaña ,
en Dinamarca; en Holanda ,
onde esa abriga do envase reto rn áb e I convértese nunha
· serte de proteccionismo sobre
- os productos próprios , porque
a moitas marcas de fóra non
lles interesa realizar . a recollida dos envases porque lles
encarece o producto.
Un dos obx_ectivos do plano é
tamén fomentar un certo tipo
de empresa social. Cando haxa moito vidro, plástico ou papel, vai aparecer a necesidade
dunha indústria transformadora ainda que esas accións son
máis próprias dunha comuni dade autónoma que dun grupo
de concellos que é máis limitado. Pénsese que o p rano
que se vai facer no Mo~razo é
ideal para unha povoación
maior e que asi baixasen os
custes de explotación por quilo de lixo.+

GALIZA

8

ANOSATERRA

N 2 808 - ANO XXI

AXunt~ lembra que.a venda figuraba no programa eleitoral do PP
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·na de comarca. Unha idea
que parte do conceito de unidades territoriais de
dimension razoabel e que por
outro corresponden a determinadas condicionsxenuinas da
própria realidade. Una realidade superadora do conceito
de províancia, que é
problemática. Vigo, por
exemplo, non precisa reivindicar capitalidade nengunha
de província se ten unha organización máis moderna e axeitada á realidade do país''.•

O BNG enfréntase a·Piqué no Congreso
respeito á privatización de Barreras
.*

M.S.-M.V.

"O Governo abriu un proceso
de privatización tendencia! do
sector público da economia.
Nese contexto, parece que
ten chegado a posibilidade de
considerar a privatización de
Barreras". Nestes termos pron un ci ouse o pasado Mércores, dia 1O, .o ministro de !ndústria, Josep Piqué, ao ser
interpelado no Pleno do Congreso-dos· Deputados por Guillerme Vázquez a respeito do
futuro do asteleiro vigués e
da sua eventual transferéncia
ao sector privado.

./

A cuestión
.municipal

"O pavo de Vigo non acredita
nese proceso de privatización Traballadores de Barreras durante o pleno do Concello que se pronunciou por unanimi·
tendencia!, señor ministro - · dade contra a privatización.
afirmou pala sua banda Guíllerproposición non de lei na que
Pucho Viñas, actual presidente
me Vázquez- e non acredita
insta ao Governo a que paralise
de Barreras, á cabeí:a do grupo
porque experiéncias do pasado
-a do Grupo de Empresas A/- o proceso privatizador.
privado que pretende facerse co
varez é unha evidéncia- non
asteleiro, afirmaba ·en días pasaA privatización figuraba no
foron nada alentadoras". O dedos q\Je renunciaba expresamente na sua·oferta "a todos os terreputado do BNG enfatizou que
programa eleitoral
toda a comarca de Vigo e "toas ociosos de Barreras', tratando
O Conselleiro de lndústria, An- -asi de responder ás versións que
das as forzas con presenza no
tónio Couceiro confirmou, pola
seu concello, PP incluido" derelacionan a privatización ca insua parte, en resposta ás defenden a permanéncia de Batento de urbanizar a área que na
mandas dos traballadores do
rreras no sector p'úblico.
actualidade oGupa o asteleiro. De
asteleiro que se
"Nunha economia periférica e
feilo nas últimas
mobilizaron en
feble como a galega, o Estado
semanas víñanse
Compostela, que
debe e .pode xogar un papel 'direpetindo en váa Xunta de Galinamizador clave na criación de
rias emisoras locia apoia o proceriqueza", engadiu o parlamentácais, as teses do
so privatizador
rio nacionalista.
antigo concelleiro
arrunciado polo
Agustín Arca, vingoverno central.
Para Guillerme Vázquez, o funculado ao negócio
Couceiro lembrou
damentalismo privatizador do
das construtoras,
que este comproministro Piqué "vaise atopar
quen defendia a
miso aparecia xa
coa oposición frontal da xente
futura construción
inserido no último
da bisbarra de Vigo, claramente
dun paseo mai'ítipartidária dunha presenza pú- · programa eleitomo entre as vilas
ral do Partido Poblica razonábel no-tecido produde Redondela e
pular. Ante esta
tivo".
Baiona, convertinafirmación, memdo toda a fachada
bros do comité de empresa de . ao mar-Ua cidade de Vigo en zoA inconcreción do ministro e o
na destinada ao turismo.
emprego de eufemismos como . Barreras lembráronlle aos traballadores que habia que fixarse
"privatización ·tendencia!" deen a quen se votaba.
mostra, segundo o BNG, até
Os traballadores, pala sua parte,
(
que ponto o Governo central é
teñen previsto seguirse mobiliSó o PP vigués puxo de maniconscente de que a sua política
zando durante os próximos dias
festo o seu apoio ás demandas
"bate contra amplos intereses
e mesmo incrementar o nivel da
dos traballadores, nunha actitupopulares e de que, xa que lasua protesta. Para o dia 18 está
de que outras fontes conservago, cómpre maquillala cando
prevista a celebración na cidade
dores calificaron de localista.
dunha grande mobilización cidamenos na sua apresentaciór
Con esta acció.n, a ·unanimidade
formal".
dá en contra da privatización do
no pleno municipal foi completa
asteleiro que conta xa co apoio
á hora de demandar que o asteO BNG apresentou xa, por outra
.da maioria dos colectivos soleiro sega a ser público.
parte, tamén no Congreso ~nha
ciais, sindicais e políticos.+

O di· a 18·

· levarase a cabo
unha grande_
mobilización
social contra a
privatización

Xosé Manuel Beiras explica
no FARO DE VIGO a sua intervención no debate de inve tidura: "Fixen un esforzo de reflexión, con coraxe, sen nengunha clase de auto-cen ura
pero con prudéncia. Foi un esforzo dirixido non só aos militantes do BNG enon ao
doutras forza progre i tas e
incluso ao seitor do eleitorado
que votou ao PP pero que non
apoia fórmulas fasci tizantes".
Noutra parte da entrevista, o
portavoz do BNG refírese, á
organización territorial:"E evidente que o BNG ten que
abordar a chamada cuestión
municipal e que debe facelo
en tres banzos, que compre
distinguir. O primeiro son-as
cidades da Galiza urbana, o
segundo é máis rural e o
terceiro o da relación específica dos problemas próprios das
grandes cidades ( ... ) Este é un
pais que, a diferenza de Catalunya, por exemplo, non tivera unha grande urbe que polo
seu próprio peso determinase
o modelo de vertebración. As
cidades galegas son por
dimensión e por número unha
avantaxe comparativa que ten
esta nación a respeito doutras.
O caso é que sempre se considerou que non houbese unha
cidade hexemónica como negativo. Eu coido que é positivo e permite unha
vertebración máis armónica
desde unha concepción
própria, galega ( ... ) Cando falamos de comarca non
estamos a pensar na idea de
comarca dos Anos Yinte; ternos outra concepción na que
un área metropolitana cabe
perfeitamente na idea moder-

Pranto militar
"Esa auto-compasión que lle
entrou ao ex-mini tro de Franco é un algo tardeira", escrebe
Franci co Umbral en EL MuNoo. "O per i tent Fraga, qu
arra ou na Gal iza, pronuncio u
un di cur o de inve tidura lon~
go e letárxico, ad mado n r ma[e cunha choradela, e pe táculo frecuente agora n intervención públic de Fraga.
Non abemo e Fraga ch ra
de vello ou de arrepeso, ainda
que el non é dado a
arrependir e de nada, que caralla. Fraga acolle como seu o
pranto militar, acerto completo
de Quevedo que encantaba a
Borges, porque Fraga sempre
rivera un algo militar no seu
autoritarismo, a sua disciplina
e a sua constáncia. Pero a auto-compasión únicameme se
xustifica coa cok:mpasion prévia polos demais. E moi respeitábel o pranto dun home pero
o señor Fraga fuco chorar a
moitos homes e a alguns
nenos, aos autores censurados,
á xente da rúa, con quilo de la
calle es mia, aos xornalistas, aos
do pendello da vella farsa e ao
que creron de verdade na sua
apertura, con aquel famo Artigo 2 que era unha trapela Pª'
ra elefantes, unha trapallada
dos tranpeiros de Arkansas e
unha chaga de xornali tas. Fraga madrugador, que fixera ch rar a Rica Hayworth borándoUe almagre nas pernas e tod
porque era bela e lanzal, pois
daquela Fraga era máis
franquista que Franco, que autorizara persoalmenre Gilda.
Fraga non esquece que esta investidura é a derradeira r upa
que viste. Estes vellos choróns,
que agora ch rana España n gra que fixeran, son unha xeración de apócrifos".•
XOSÉ LOIS/LA REGIÓN

CEA-HOMENAXE
de confraternización e congregación das persoas que traballaron por un ensino nacional, científico, popular e democrático no Restaurante Paz Nogueira (no Castiñeiriño)
en Compostela o Venres 19 de Decembro ás 22 horas.

( .

Os bonos de 1.500 pesetas para asistirá cea pódense retirar nos locais do
BNG, Sindicato Labrego Galego, OG e Galiza Nova en todo opaís.
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C~MARCAS

No Morrazo nacionalistas esocialistas non admitiron~stas práticas

Ogoverno de Moaña soluciona a crise mentres en Redondela
o PP contrata a·familiares ·

Mentres isto sucedía en Moaña,
en Redondela o PP admitía que
seis familiares de concelleiros
populares acedesen a postas
no concello. As críticas da oposición ~ue puña como exemplo
o que sucedeu en Moaña- e
mesmo as protestas do vicepresidente local do PP., Xan Rivas,
non conqueriron facer recuar ao
governo que preside Amado Ricó n, que acadou a al"caldia
meiante 1,.mha moción de censura ca apoio de concelleiros
tránsfugas do PSOE.

Retrasos nos Trens
Rexionais Diesel

Xabier Abalo~- á esquerda, continua na alcaldia de Moañ.a ,

A respeito da marcha de dous
concelreiros nacionalistas ao
Grupo Misto, despois de que o
BNG "por razóns éticas" pretendeu a revisión da contratación
da sobriña políti.ca dun deles,
Abalo pediu a devolución do
cargo por parte dos dous tránsfugas en bas!3 ao 'regulamento
do próprio BNG, norma que os

~

o BNG cede a concelleria

dous concelleirbs aceitaron no
momento de ser incluidos na lista eleitoral nacionalista. "Neste
caso -explicou Abalo-, a ·pro- ·
blema derivado do intento de
cóntratación ·anormal dun familiar, convértese nunha cuestión
de transfuguismo".
En calquer caso, tanto o BNG de

d~

Facenda ao PSOE.

Moaña como o PSOE lembrafon
que mánteñen a sua pretensión
de continuar exercendo o governo ma!ia que sexa en minoria.
"Se o PP quer, que faga unha
moción de censura, .e stamos
dispostos a frear ao PP e non
irnos aceitar chantaxes de . ninguén", aseguro·u o alcalde de
Mo.aña.+ .

aqui a m ia dúcia de me es o verbo
aterrar vai er o mai i::onxugado na
Xunta. Co pretexto de seren novos no
carg t d t n xu tífica ión; acabo de tomar
terra, ainda n n sei d que vai a cou a, pri,
m ir vou enteirarme de como e tán o pa,
pei , deixe,me alg de tempo para estudar a
ituación.

primeiro comunicado sindical e na inmu,
tábel elegáncia demostrada na inaugural
comparecéncia parlamentária a instan,
cías da infiel oposición. Importante non
perder as formas, mencionar a confabula,
ción con Pujol e perder,se nas adversida,
des -da orog.rafia galega e no anticiclón
dos Azores.

Á p ra da p ta a día dos noves prebostes,
hai qu 11 sumar un período de remodelación
de moquetas, cámbios de persoal de confían,
za, adscrición dun guiandeiro de absoluta
. fidelidade, coñecemento e manexo dos resor,
tes adecuados en licitacións de obras, subven,
cións e repartos vários. Tamén é necesário,
un cursiño acelerado de memória fotográfica.
Non vaia ser o caso que se presente no despa,
cho o xenro en expectativa de medrar de
Don Manuel e o confundan co encarregado
da reprografía. As novas tecnoloxias mesmo
posibilitan un fidedigno recoñecemento de
voz. lmprescindíbel para detectar o típico gra,
cioso que chama o primeiro día de ocupación

Nestes cen días de libranza asueto os princi,
·piantes do oficio teñen a oportunidade de
acoller,se ao protocolo e cultivar a sua imaxe.
Medidas estrela, iniciativas europeas e recep,
cións amistosas. Pouco a p.ouco a ferffiosura e
placidez ira,se convertendo en manobras para
situar,se no sector con mais expectativas, de,
rroche de gastos suntuários para manter fide,
lidades, cambadelas a todo o que poida facer
sombra e dossiers coas .debilidades. internas
dos achegados para mante, los calados. En de,
finitiva, perpetuar,se na cadeira ou non ape,
ar,se da nómina do. erário público como fin
en si mesmo. Pase o que pase ou tragando os
sapos que fagan falta.•

D

e

Aterraxe
forzosa
do cargo imitando o inefábel Rajoy Brey e so,
licitando un listado completo de favores e
transferéncias pendentes.
·
A~ proba do lume vai estar no aguante do

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

Deportes

afundimento
A deficiéncias na execución das
obras de canalización de gas
en Lugo puxeronse novamente
de manifesto coa aparición dun
novo burato na rua Rei don
García, que provócou •
importantes danos nun veículo.
Mentres, a comisión que se
criou hai cinco anos para vixiar
e.controlar as obras de
execución da instalación do gas
só se reuniu o diada sua
constitución. Neste sentido o
concelleiro do PSOE Manuel
Méndez solicitou no concello
unha mellara na planificación
das obras, que segundó sinalou
van con retraso e non
·
contemplan, entre outros
aspectos, que a rede do gas
cruce a via férrea, feito que
podería provocar que várias
ruas fiquen sen o servizo. •

O governo municipal de Moaña
continua presidido polo nacionalista Xabier Abalo, co apoio do
PSOE, pero o BNG cede ao socialista Cándido Pena a concellaria de Facenda e na Comisión
de Governo o Bloque pasa a ter
dous pastos e o PSOE catre.
Con isto queda zanxada unha
crise na que socialis~as e nacionalistas ~compuxeron o executivo en base á realidade "para
frear o avance do PP". Contado,
o governo queda en minoría e
terá que realizar pactos en aspectos pontuais.

En Moaña, Xabier Abalo afirmou que "mália que nós nas
municipais tivemos 3.000 yotos
e o PSOE 2.000, houbemQs de
cinxirnos á realidade porque antes tiñamos cinco concelleiros
frente a catro do PSOE , pero
agora quedamos en tres porque
hai dous tránsfugas". En base a
esta nova situación o Bloque
houbo de ceder poder. "O acorde foi imediato porque nengunha das duas forzas abusou da
outra", explicou Abalo.

A instalación do gas .en
Lugo provoca un novo

• CANAS • CARRETES •
•GRAN VARIEDADE
EN APARELLOS •
•CEBOS VIVOS •

A! Polveira, 12 Telf. e Fax (981) 69 47 21 Móbil 989 53 75 78 Sigüeiro - Santiago-,
L---------------------~----------~---------~------------~-~---~

• Os Trens Rexionais Diesel
que a Rente puxo en servizo
recentemente para acortar o
tempo de viaxe entre A
Coruña e Vigo están a .
rexistrar retrasos, que en
moitas ocasións superan os
dez minutos. Contodo, a
Renfe non dá aos usuários
destes convoios Q mesmo
trato que receben os do AVE,
aos que devolve os cartos da
viaxe se hai retrasos
superiores aos dez minutos.
A instauración deste servizo
provocou numerqsos
problemas aos trens de
cercanias, cuxas saidas
están condicionadas polos
TAO, para permitir que estes
cumpran o seu horário. Por
outra banda, o Governo
central recoñeceu que non
contempla a electrificación
nen a dobre via no traxecto
da Coruña a Vigo.•

Campaña pola gratuidade
da autovia·a Carballo
A Plataforma pola gratuidade
da autovía a Carballo comezou
. unha campaña para reclamar
que os usuários desta via
teñan o mesmo trato que os
que proceden de Madrid, que
até Arteixo non deben pagar
peaxe. Está previsto o envio de
·duas mil felicitacións de nadal
a Xosé Guiña reclamando a
gratuidade na via e para o nove de Xaneiro convocóuse
unha manifestación. A
·
Plataforma está apoiada polo
BNG, o PSOE e asociacións
culturais e viciñais de .toda a
Costa da Marte, pero non
canta coa adesión do PP. •

...
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Chaman á mobilización dos gandeiros na manifestación do 18 de Decembro

Osector productor,·agás Xóvenes Agriculto~s,
#

• #

oponse·as retenc1ons por supertaxa

Crise en Asia Oriental
MANUELCAO

Os sindicatos Unións Agrárias
(UUAA), Unión Sindical Agraria
Galega (U$AG) e Sindicato Labrego Galega (SLG), manifestaron, o pasado mércores 1O de
Decembro a sua rotunda oposición ao anúncio do Ministério de
Agricultura de abrigarás empresas lácteas a efectuar retencións desde o momento en que
as explotacións sobrepasen a
cuota que teñen asignada. As
organizacións sindicais fixeron
tamén un chamamento aos productores para que se manifesten o próximo 18 de Decembro
en Compostela contra da multa
por supertaxa. Pala sua banda,
Jovenes Agricultores mantense
á marxe da mobilización pésie á
situación na que se atopa o
sector.
·
Arredor de 20.000 explotacións
corren o perigo de desaparecer
se se aplica a multa por ter sob repasad o a produción na
campaña 96-97 e se fai efeitivo
o anúncio de retencións de pagos das indústrias aos gandeiros desde o momento no que
sobrepasen a cuota asignada
para o 98, segundo denunciaron as organización agrárias,
SLG , UUAA e. USAG. Por isa,
para evitar o desmantelamento
do sector, as organizacións
sindicais teñen convocado unha mobilización para o próximo
dia 18.
Ao tempo , a UE xa ten anunciado que sancionará aos estados
español e italiano por facerse
cargo das multas por supertaxa,
xa que entende que teñen que
recair sobre os productores e

A natureza dos problemas financeiros e monetários en vários
países do Sureste asiático ten claves diversas ·e n cada un deles.
A crise financeira e de cámbios iniciada en T ailándia, Malásia,
Indon ésia e Filipinas, co amago da espectacular caída da Bolsa
de Hong-Kong, trasladóuse a economías máis prósperas como
Corea do Sul (undécima potén cia .económ_ica do planeta) e ao
próprio Xapón coa creba de Yamaichi Securities , cuarta sociedade de valores. As caídas bursáteis e a desvalorización das moedas ·respeito· ao dólar USA chegaron a ser moi importantes en
T ailándia e Malásia, sobre todo, senda xa máis grave o caso do
won coreano polo tamaño desta economía. O caso xaponé ten
unhas claves ben difere ntes do resto e non hai máis ca ver algúns dados económicos para decatarse: inflación 2,4%, paro
3,4%, déficit público 1,8%, tipos de interese a 1 ngo prazo
1,52%, superávit da balanza corrente d 82.000 mill 'n d dólares e 225.000 millóns de dólar s en r servas de divi a . E todo isto non permite xerar taxa de medr upcriore ao 1%
sendo a veces negativas.
prpblemas xapones s radican nun
si tema financeiro qu non e dá recup rada da burbulla do
80 e na incapacidade para aumentar a úa demanda int rna
pesie ao contínuo re.qu rim nto do paf e indu trializado .

o

O vindeiro día 18 os gandeiros manifestaranse en Santiago contra a super asa.

non sobre os estados. Sen embargo, a este respeito, a secretária xeral do SLG, Lidia Senra,
asegura que "o governo español
ten moito que dicer dentro da
UE, porque ten capacidade para
asumir compromisos e apresentar· propostas que modifiquen a
situación".
Pala ·sua banda, o secretário xeral de UUAA, Roberto Garcia,
considera que asumir o pagamento das multas e as retencións, teria un "elevadísimo custe social" que obrigaria a adoptar solucións para as famílias
afectadas "criando un PER galega que seria máis custosos economicamente que os 1.800 millór.is de pe~etas que· teñen que

asumir de multa".
Para as organizacións sindicais,
a situación na que se atopa o
sector lácteo galega é responsabilidade tanto do governo español como da Xunta. Neste sentido, l::::eandro Quintas, secretário
xeral de USAG, denunciou "o
fraude e traizón por parte de
Fraga, por terlle dita aos gandeiros que se el era presidente non
pagarían a multa e dous días
despois de sair elixido anunciar
que a teñen que pagar". En todo
caso os sindicatos do-sect or ·
manterán as mobilizacións, porque tal e como asdgeurou Lidia
Senra, "se fbmos capaces de
aguantar 12 anos, agora tamén
·poderemos".•

A-moeda ·única provocará un aumento das "disparidades rexionais"

O problemas do re to do paí e chamado no u moment
"novos paíse industrializados" on algo diferente e p deríamos asemellalos ao que lle ocorreu ao Estado e pañol logo da
entrada no Sistema Monetário Europeo no verán de 1989.
Existen uns desequilíbrios básico clá ico propiciadore dunha
devaluación monetária que non e pode levar a cabo polo empeño dos governos da zona en ligar a úa moeda ao dolar mediante a adopción de tipos de cámbio fixo . Naturalmente, e ta
situación é no curto prazo inso tíbel sendo, coma empre, os
especuladores (George Soro ) o culpábei bu cado polo go- ·vem os locais ao desencadearse unha saída masiva de capitais
para recuperar o que e poida denantes da bancarrota.
Os principais desequilíbrios destas economías -cos. matices
próprios de cada unha- son uns déficits da balanza por conta
corrente importantes pesie a contar cunhas altas taxas de afo,
rro interno, uns niveis de endebedamento externo moi elevado
e materializado en débeda a curto prazo e en acredore privados (fundos de investimento), un relativamente baixo nivel de
reservas de divisas (nótese que T aiwán non e tá, de momento,
· afectado e Hong Kong foi superando a crise) e, finalmente,. a
existéncia de erros graves na xe tión da política monetária favorecidos por un sistema bancário obsoleto, un sector público
deficitário e 'c un grao de corrupción elevado e unha obrevalo. ración do tipo de cámbio real que penalizaba a c m etitividade das exportacións.

Galiza verase perxudicada polo euro
"As rexións níáis beneficiadas
"As dispaddades rexionais polo euro serán as máis desen- _ engade o profesor basco--- esvolvidas, polo que, previsibeltán firmemente ancoradas no
menté, a unión monetária euroentramado estrutural da Unión,
pea redundará nun aumento
de tal xeito que os procesos indas disparidades rexionais en
tegradores non conducen ineEspaña". Esta é unha das prinxorabelmente á converxéncia
cipais conclusións do estudo
económica rexional, por dicer o
menos". ·
Convergencia regional y unión
monetaria realizado este ano
A liña económica oficial da LJE
que acaba polo profesor da universidade de Cantabria Villaverpreve reducir os desaxustes con
de Castro.
"flexibilidade dos custos laborais
e mobilidade da man 'de obra", o
Roberto Velasco, profesor da
que ven significar menores saláuniversidade do País Basca ,
rios "nas rexións afectadas por
coincide con este critério ao obcrises singulares (shocks asimétricos na xíria económica)" e
servar que a moeda única "aumentará o protagonismo das coemigración. Dotltro modo,_explimunidades autónomas· do arco
can os econom·i$tas ortodoxos,
· mediterráneo e da canea do
os axustes derivados destas -crises "pagarianse ;éon perdas de
Ebro, máis os dous arquipélagos e a Comunidade de Madrid,
produción ~de emprego".
e franco declive da cornisa cantábrica, xunto á confirmación
Mecanismo de
das rexións do centro e Sul nas
estabilización ·
·
últimas posicións".
Por último, unha liña de analistas bastante numerosa, na que
Favorecer a emigración
se ubican Bayoumi, EichengreVelasco remóntase á história
en, etc., veñen advertindo que o
éxito da unión monetária pasa,
das últimas décadas para lembrar que "o elevado grado de
entre outras causas, pala introdesigualdade económica rexiodución dun amplo mecanismo
nal é un dos rasgos máis caracde estabilización social capaz
de reducir, via un esquema de
terísticos da Unión Europea".
"
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transferéncias orzamen tárias ,
os impactos negativos que sofrirán alguns paises e rexións como consecuéncia de graves crises específicas". "Se non se instala -engaden os economis,as
deste grupo- algu n sistema
compensador dos desequi lí brios, a moeda única e a Unión
Europea toda poden descarrilar,
porque millóns de cidadáns maldecirán o euro e acabarán rexeitando a solidariedade mingoante dun modelo de integración
que prima descaradamente os
intereses do norte económico
europeo".
Nesta liña, as mesmas fontes
indican que "a reación dos Estados membros máis ricos contra
as moderadas propostas do Plano Delors 11, e as indisimuladas
intencións escatimadoras que
Alemaña e Holanda foron maní-testando este mesmo ano sobre
a sua aportación financeira neta
á Unión, mostran ben ás claras
que na casa común que se perfila haberá proprietários, inquilinos e realugados , máis alguns
pobres a agardar na po(ta; e
que o ambiente socioeconómico
estará presidido por unha regla
só: Cada quen para si e que gañe o mellar".•

'Üs principais desequilíbri~.s destas
economías son uns déficits da balanza
por canta corrente importantes"
Dos remédios contra a crise, dicer que Xapón conta con médios próprios suficientes e o resto dos países veránse obrigados
a probar a medicina recetada polo Fondo Monetário Internacional. Así, ven de acordarse un programa de rescate financei ro
para Corea do Sul de 55.000 millóns de dólares, o maior da .
história do FMI , mentras se achegaron cantidades menores para os outros países complementadas con axudas. aínc!,a superiores de outras ·en tidades multilaterais. +
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Solicitan a intervencióñ-de Bruxélas na prox~to do encoro no Úmia
Representantes da Coordenadora Antiencoro do Úmia veñen
de dirixirse á Comisión de Peticións do Parlamento Europeu
para solicitar que a Unión Europea compraba se esta obra
cumpre os requisitos técnicos e
meio ambientais que estabelece
a lexislación comunitária. No
escrito tamén se solicita o documento coñecido como Proxecto
Bruxelas, que a Xunta mantén
en segredo e que contemplada
a construción de dous muros de
formigón nas beiras do rio Úmia
ao seu paso por Caldas, partindo a vila en duas metades.

elaborou a Xunta de Galiza e no
que se recolle que se construirán dous muros, de formigón,
que cunhas dimensións de 4
metros 25 centímetros de alto e
tres metros de ancho·, dividirian
o parque xardin en dous e superarán a altura da ponte qae une
actualmente as ·duas metades
da _vila,
~

No escrito, que foi apresentado
da Subd~legación do Governo
Civíl de Pontevedra, tamén se
incluen os estudos extraoficiais
tan preto do casco urbano vaia . que dan canta das· consecuénacompañada do levantamento
cias que para aos tres concellos
traeria o encaro. Para a sua
de dous muros de contención
construción, a Xur-ita declarou a
que canal icen a auga en caso
obra de ·utilidade publica basede rutura da presa. Segundo sinalan membros da coordenadoándose na necesidade de abastecer de auga no verán a cora, existe un documento coñecimarca do Salnés. Nembargando como Proxecto Bruxelas que
/

A normativa europea abriga a
que a construción dun encaro
das dimensións que están previstas para o do Umia -esta catalogado como grande presa- e

DA~/

tro. O problema remóntase ao
mes de Setembro, cando seis alunas matriculados entraron nas
instalacións do coléxio e provocaron desperfectos. A actuación
sancionadora do Consello Escolar nuo princípio foi arroupada
tanto pola Inspección como pola
Delegación da Consellaria de
Educación, pero en canto os país
dos alunos sancionados exerceron presión, a Delegación mudou de postura e desautorizou ao
Consello f,scolar, que rematou
por demitir.

TERRA
AS21Ald.ADA

Educación deixa
desamparado a
un Consello
Escolar

Antes do indo do curso, seis alunas xa matriculados que nunca
causaran problemas penetraron
nas instalacións do instituto
Moncho Valcarce e provocaron
desperfeitos por valor de 80.000
pesetas . Denunciados polos próprios pais -que pagaron os danos-, abriuse un proceso penal
por faltas e un expedente sanció-

A errática postura da Delegación
de Educación da 8oruña a respeito dun expedente aberto no
In tituto de Ensino Secundário
Mancho Valcarce das Pontes
deixou de amparado e desautorizado ao Consello Escolar do cen-

nador ad~inistratLvo por parte
do Consello Escolar, que decidiu
expulsar durante un mes aos autores dos danos.
Inicialmente , o Delegado Provincial Alberte González Armesto, comunicou que "os autores
dos feítos estaban matriculados
como alunos ( ... ) [e pódes.e]
aplicar o Regulamento de disciplina académica". _
Posteriormente, a Delegac,:ió~
indica que o procedimento sancionador debe quedar en suspenso en tanto non se celehr;e
o xuízo. O tres de Novembro
sae a senténcia e condena a 15
días de arresto e mil pesetas
diarias a tres dos implicados e a
cinco días e mil pesetas aos restantes.
Cando o C onsello Escolar amosouse disposto a levar <liante a

Nome ..................................... Apelidos .................... ... ... .
Enderezo ...... ...... ............. .. ...... .... ......... .......................... .. .
Cod. Postal··· ·- ··· ·· ·········· ········· Teléfono .......·.... ........... .... .
Povoación ...... ................ ......... N.l.F.
Província ............ .................... País.
Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
GalizafEstado/Portugal .................................. 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre
Europa ..... ,............ ...................... 10.920
América e resto do mundo ......... 13.080

a) Subscricións para o Estado espa·
ñol
·
O

Talón bancário adxunto

O Reembolso (máis 130 pta.)

b} Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto

C Xlto Internacional a noma de

CÓBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Calxa de Aforros ........................................................... .
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0J
1-1111111111
Titular ............................... :... :....... ······-·········--·····························
...... :............................................... Nº Sucursal .... ,................... .
Povoación ........... ........................ Província ............................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á rniña conta, os
recibos que ao meu nome llé sexan apresentados por Promocións Culturais ·
~alegas S.A. (~ Nosa Terra).
·
·
DATA

A poucos dias da rutur9. en Melilla dunha presa que provocou
várias martes, os viciños de Caldas, Cúntis e Moraña volvéronse
a mobilizar en contra da obra.
Como no caso do · conflicto da
empacadora de Vilaboa e dos
canos de alta tensión de Merza,
as decicisións chegadas de Europa -poderian abrigar á. Xunta
de Galiza a variar o proxecto . N_o
caso da empacadora do Morrazo ·a reclamación ten retrasado
en vários meses a subvención
europea a SOGAMA+

expulsión temporal, como indicou un integrante do mes.mo
"non por perseguir aos rapac€s,
senón Rara que evitar que a sua
condura quedase sen sanción", o
Delegado Provincial desdeciuse
do apoio prestado con anterioridade ao.Consello Escolar e orden ou a suspensión do expedente
por ter "igual fundamento que o
ilícito penal, por terse producido
en periodo non lectivo e non
-poder aprec}arse a sua intencionalidade directa de atacar a disciplina do <;:entro".
Ante a atitude do Delegado, permi rindo inicialmente a apertura
dun e:xpedente e posteriormente
suspendendo a sanción imposta,
o Consello Escolar s-entiuse desamparado legalmente, apresentou a sua demisión e acusou á
Delegación de actuar "condicionada por p.resións políticas dos
país".+

Entre· os dias 6 e 8 de Decembro as vilas de Oleiros e Santiago acollaron os IV Encontros
de Solidariedade con Cuba,
que tiñan como obxectivo "fortalecer ainda máis o carácter
antiimperÍalista do movimento
de solidariedade con Cuba potenciando a sua coordenación
e carácter democrático e de
masas": O Sábado 6 en Santiago Hermínio Barreiro deu
unha conferéncia sobre Che
Guevara. O Domingo 7 en
Oleiros continuou" o debate en
comisións e celebrouse a mesa redonda A so/ídariedade
desde as institucións, un acto
público no Rarque José Martí e
unha festa solidária. Os encontros remataron o Luns 8 en
Santiago cun acto cultural poético e literário. +

Elias Rozas e Ramiro Paz.

Xuízo ao un insubmiso
e visita aos presos nQ
cárcere militar de Alcalá
O Xoves 11 de Decembro ás
dez e cuarto da mañá
celébrase na Audiéncia de
Pontevedra un xuízo contra
o insubmiso Manolo Pipas.
Por outra banda, na madrugada do dia seguinte, parten
de distintos lugares do país
autobuses con destino a '
Madrid para realizar unha
concentración diante do cárcere militar de Alcalá de Henares, onde están presos os
insubmisos ·a os cuarteis
Elias Rozas e Ramiro Paz.
' Este último acto está organizado pola Asemblea
Nacional de Obxección de
Consciéncia. +

Os contenedores de
· recollida selec~va da
Xunta úsanse para o lixo
convencional

A NOSA TERRA. Apartado 1371

Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

tes na cónvoc;atória do concurso
para proxectos d_e ex~cución
das obras o próprio· Executivo
xa recoñece que o encaro, ádemais de abastecer de auga ao
Salnés, albergará un.ha nova
·central hid_roeléctrica.

Celebráronse os
IV Encontros de
Solidariedade con Cuba

ATENTAMENTE (SINATURAf

Numerosos concellos do país
están a utilizar os contenedo-·
res de recollida selectiva que
proporciona a Xunta para o lixo convencional, segundo denunciou a Federación Ecoloxista Galega, que culpou á
Consellaria de Política Territorial por permitir esta prática. A
FEG tamén denunciou que o
recente anúncio de Sogama
de que os concellos. terán un
contenedor de vidro e outro
de papel por cada 500
habitantes contradi o plano de
xestión de lixo da Xunta, que
en realidade prevé unha dotación de un contenedor de papel e cartón por cada 3.200
habitantes e outro de vidro
por cada 5.250 persoas .+

PENÍNSULA ·
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Governo eMLNV xogan alternativamente cunha liña dura eoutra branda

Xuristas, partidos bascos e até un Prém~o Nóbel
critican a senténcia contra HB ,
..
*

M.V.

A crítica da senténcia contra a
' Mesa Nacional de HB conseg uiu filtrarse entre os ferro1los da presión ambiental,
aplicada polo Estado español.
A maior parte das queixas
aluden ao cuestionamento da
liberdade de expresión que
trae consigo, asi como ao carácter excepcional da senténcia. Nengunha desta~ críticas,
con maior .énfase a do PNV,
esqueceu condear igualmente
a liña de atentados terroristas
á qu·e segue dando amparo a
coalición abertzale.
·
Unha interpretación da lei similar á realizada polo Supremo
coa Mesa de HB levaria ao cárcere a toda a ·direción do PSOE
polo caso Filesa ou ao consello
de administración de Banesto
ao completo polos delitos de
Mario Conde. Margarita Robles,
maxistrada da Audiéncia. Nacional e ex secretaria de Estado
de Interior afirmou, recén coñecida a senténcia, que esta, é ."xurid icamente discutíbel". Robles
sinalou taméri. que "hai expertos
en dereito que non a comparten
e que consideran que o tipo penal aplicado non corresponde e
que a xustificación da autoria é
xenérica e non individualizada!'.

-

.

Os ertzainas deteñen a Tasio Erkizia para levalo á cadea en cumplimento da sentencia.

o·

A pedra e a oliveira nos
dous bandos
No escenário basca, as condeas de todás as forzas políticas,
coa excepción de PP e PSOE,
foron as máis duras dos últimos
anos, no que respeita a decisións tomadas polo Estado es-

O recén liberado preso dos
GRAPO, Xosé Mª. Sánchez
Casas, asegurou, o_pasado
Mércores 1O de Setembro en
Compostela, que nunca
chegou a haber negociacións
co Governo central porque
non se deu nengunha
posibilidade para atapar
solucións de tipo político .
Sánchez Casas deriunciou a
grave situación na que se
atopan os presos da
organización, moitos deles
enfermos e en constante
isolamento e responsabilizou
ao sistema de negar a
posibilidade de exercer o
direito á democrácia a
aqueles que cuestionan o
sistema estabelecido. •

Javier Ferreiro condeado
a 18 meses de cadea
por comerciar con Cuba

pañol. O portavoz parlamentar
yerno do x~neral franco conde-:
ou a morte a vários presos de
nas Cortes polo PNV, lñaki AnaO catedrático de Dereito Penal,
ETA. Dase a cirsagasti afirmou
Enrique Gimbe.rnat Ordeig percunstáncia de
que "hoxe van
guntábase, o pasado dia 6 no · pqr HB, pero maque unha das
diário El Mundo, "que .vida, que
persoas acusañán poden fr por
integridade física ou que liberdas, ltziar Aizpucalquer
outro
dade persoal se están a poñer
ru a , estivo prepartido naéionaen perigo coa difusión deses vilista". o presidenNóbel Dario
sente en ambos
deos", para concluir que "se
xuizos.
te basco José
-hon -hai perigo, por definición,
Fo afirmou que el
Antonio Ardantza
tampouco pode haber colaboraPola sua parte,
matizaria, con toesperaba "un fallo HB
·ción con banda armada". Gimque tiña condo, que "a coali- ~
bernat remataba o seu artigo sivocada folga xeción non merece
máis
sereo
e
nalando que "non só se trata
solidariedade péral para o dia 15,
dunha resoluciórJ profundamensie á condea inmenos drásticos" acedeu á petición
te equivocada, senón, ademáis,
xusta". O lider
dos sindicatos
dunha ameaza para o futuro da
de EA, Karlos
abertzales
liberdade de exprésión deste
Garaikoetxea
maioritários, ELA
país".
afirmou que este
e LAB de celexuizo lle lembrabrar no seu lugar
A V Asemblea de 1U, celebrada
ba "o proceso de Burgos'', celeun paro de duás horas, precediestes dias, manifestábase no
do dunha mobilización o dia 13.
brado en 1970 e no que o gomesmo sentido de Gimbernat e
Robles, apontando ademais "o
XAN CARBALLA
marcado carácter pol(tico" da
senténcia.
Da dimensión internacional que
adquiriu a condea, cabe desta.car a opin.ión do actor e director
teatral italiano Dario Fo , quen
pouco antes de ir recebir o Prémio Nobel a Estocolmo, pedia
ao Estado español, ao Governo, ao Rei e aos triburiais que
"ñon. sigan por esta via que sq
aporta loito", e que volvan a
pensar o fallo co fin de· sustituir
as decisións de forza polos camiños que conduzan á paz. Fo
tiña afirmado que el esperaba
"un fallo máis sereo e menos ·
drástico".

Oex·preso dos GRAPO
Sánchez Casas di que non
houbo negociacións co
Estado

A indéfinición de IU
Izquierda Unida reúnese na súa V Asamblea Federal após unha crise
interna saldada.coa marcha do grupo López Garrido~Cristina Almeida. Era unha marcha prevista desde o mesmo dia en que ao PSOE
lle faltaron 250.000 votos para superar ao PP. Entre os erros tácticos
de IU, cuns acordos municipais que os levaron ao desastre fundamentalmente en Andalucia, e permitiron facer críbel, máis que por
nengunha outra razón, a teoría da pinza e o acoso intensivo contra o
seu líder Julio Anguita, a asamblea xa podia decidir .o que quixer
que ia ser apresentada coma un fracase. Se un tércio de votos non
apoian ao coordenador federal fálase de "contestación interna", se
hai apoio masivo "xa non existe a crítica ao Partido Comunista".
Pero o máis importante para Izquierd_a Unida non debería ser man~
ter a fronte mediática aberra, porque é unha batalla perdida e que
xera confusión (véxase ó apoio de El Mundo), senón entender alguns dos problemas fundamentais que afronta o Estado e aos que terán que dar unha resposta acaída. Velaí o problema da sua absoluta
incomprensión do que representa o nacionalismo no Estado e a ne~
cesidade dunha reconfiguración constitucional. 'Formular un Estado
federal xunto a unha condea: incendiada do nacionalismo é non
aclararse que rumo tomar.•
1

LAB (central próxima a HB) criticou a violéncia na rua provocada por grupos de mozos unha
vez coñecida a senténcia. O seu
secretário xeral, Díez Usubiaga,
unha das figuras actuais de
máis peso no MLNV, sinalou
que estes actos violentos non
contribuen á criación dun amplo
movimento social de repulsa á
condea. Estas palabras, ao
igual que o pacto que manteñen
as duas centrais, aponta á consolidación dunha liña "máis política", en perxuício do predomínio "militarista" no actual movemento abertzale.
HB, cunha política moi condicionada polas directrices de ETA,
parece ensaiar desde hai algun
tempo as duas tácticas, permitindo o xogo combinado das alternativas pola paz de Elkarri,
xunto coa dinámica de sabotaxes de Jarrai. Esta doble dialéctica non seria allea tampouco
ao Ministério: Mayor Oreja compaxinou estes dias o seu beneplácito ao encarceramento da
Mesa Nacional e as indicacións
a Venezuela para que fosen detidos e expulsados daquel país ·
un xornalista de Egin e un
membro de Herri Batasuna que
se dispoñian a dar várias confe, réncias en círculos bascos, co
traslado de presos de ET A a
cárceres máis próximos á .Euskadi. P9lo de agora só se pode
dicer, con todo, ·que .ambos sectores seguen tomándose o pulso e apostando, maioritariamente pola liña dura. Ao governo non lle importa saltarse os
princípios do Estado de Dereito
propiciando senténcias irregulares e mantendo- aos etarras
nunha situación de excepcionalidade a respeito do comun dos
presos e o MLNV mantén a sua
dinámica de· destrozos_urbanos
e atentados cada .vez menos
selectivos.•

Despois de cumprir oito
meses de cadea preventiva o
empresário galega Javier
Ferreiro ven de ser
condeado polas autoridades
estadounidenses a 18 meses
de prisión por violación da
chamada Leí de embargo
contra o inimigo -unha
lexislación que estabelece
condeas por comerciar con
Cuba e que viola as normas
do Direito lnter¡nacional-.
Pola sua banda o Governo
central terá que respostar a
unha iniciativa do BNG na
que se lle pergunta se
considera posíbel arbitrar
unha actuación diplomática
para conseguir a liberdade
de Ferreiro Parga antes de
que se cumpra íntegramente
a condea e na que se lle
empraza a que explique as
xestións feitas perante os
Estados Unidos para
defender os direitos deste
cidadán.•

O PP ul6ma a lexislación
qúe permi6rá priva6zar
as televisións
autonómicas
Cos votos a favor do PP •l..
Coalición Canária, CIU e-PNV
o Congreso dos Deputados
aprobou o pasado Martes 9 a
tramitación dunha proposición
de lei da Asemblea de Madrid
que permitirá a privatización
de Telemadrid. O Ministério
de Fomento xa anunciou que
ten praticamente rematado un
proxecto de lei que permitirá a
privatización das televisións
autonómicas e que poderia
ser apresentado a finais de
Decembro ou nos primeiros
qias de Xaneiro. O proxecto
prevé que a titularidade do,
servizo deixe de ser estatal
para convertirse en
autonómico e a posibilidade
de funcionamento de canles
con tecnoloxia dixital nas
comunidades. A deputada do
PP Ana Mato xa anunciou ql)e
- probabelmente esta iniciativa
e a aprobada o. Martes 9 e
sexan tramitadas xuntas.+
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5.- Non dubidamos de que o
señor Alcalá escriba "para todo
o mundo", e entendemos a ferida que provocou na súa "vaidade" como escritor o feito de que
non nos puxeramos en contacto
con el, pero o c~rto é que non
ternos constáncia de que el se
puxera en contacto connosco.
Parece norma de cortesía elemental dirixirse aos herdeiros directos do homenaxeadó (neste
caso a súa tilla Isabel Soto), per0> tamén aos seus herdeiros
ideolóxicos ; e ese era o obxecto
da nosa carta: ,o leg-ado do anarquismo pertence a todos os trab all ad o res, galegas ou non ,
mais dun xeito especial a aqueles traballadores que loitan por
perpetuar a Vixéncia dese legado na sociedad~ actual, como
arma efectiva na procura dunha
sociedade e dun mundo máis
xustos e solidários . Saiba señor
Alcalá que o_naso descoñecemento dos seus traballos sobre
o tema pode deberse a problemas na súa distribución. Mellar
é po_lo tanto que fale co seu
axente literário ou editorial.

Os aiatolas
radiofónicos
calificaron de
medieval e "pouco
moderna" a toma de
posesión de Fraga
por culpa dos
gaiteiros. No foro, en
cámbio, celebran o
dia das Forzas
Armadas e o
cumpreanos do rei e
en Sevilla levan á
nai de Xesucristo
1 baixo pálio. Todo de
avangarda estética.

O concelleiro de
Cultura de Celanova
(PP) distribue lotaria
co retrato de
Franco. O home
estivo vencellado á
Falanxe e non ten
reparo, desde o seu
cargo público, en
facerlle ás beiras á
extrema direita.
1
A TVG informa
dunha inexistente
"nevada en Galiza".
É consecuéncia dun
siloxismo falso que
di asi: como Galiza é
España, se neva en
España tamén neva
aquí.

O INEM chama a un
pobre para que
realice cursos de ·
formación.
Ameázano con lle
quitar todos os
dereitos
.. .
. se non
~

6.- Nós non lle miramos o pe-

Parálise do
Conselho de
Cultura de Ourense
Os abaixo-assinados, membros
do Conselho de Cultura do Concelho de Ourense, que preside
o señor Gomez Villar, denunciamos que há máis de um ano
que tivemos a última reunióm e
que nunca mais tomos convocados, sendo preceptivo como mínimo umha vez cada tres meses. Que nessa última reuniom
se tomarom entre outras as seguintes decisóns :

1.- Trabalhar em grupos para
ser mais eficaz o nosso lavar, repartindo-se os que ali estavam o
campo no que cada um queria
colaborar . 2.- Dedicar umha
semana a figura e obra de
Eduardo Blanco Amor por
ser o centenário do seu
nascimento. A Está atermin.ar o
re.sp~ito . da ano eo señor
pnmeira f1cou .
o presidente Gomez Villar
de nos dar nem se lembrou
resposta em
breve para co- do escritor
mec;armos
símboloda
funcionar. E
que o de Blan- nossa cidade.
co Amor nem
fazia falta discuti-lo. Aclarar
que todo is to ·foi adoptado pºor
unanimidade de todos os ali pre. sentes.

Resposta a Xavier
Alcalá
Non podemos menos que lamentar que- a nasa carta (ANT,
20-Xl-97) lle teña roubado ao
señor Xavier Alcalá parte do
seu tempo de descanso, ao verse forzado a escreber a "voapl u ma" a réplica aparecida en
ANT o 27-Xl-97. Como tamén a
nós pareceunos un pouco tora
de ton o seu escrito, xa que lago parece desprenderse del unha certa ironía e arrogáncia e
maniféstase, sen dúbida, unha
clara tendenciosidade, cecáis
conveña facer algunhas aclaracións:

1 . - A primeira notícia que ternos da participación do señor
Alcalá nos actos de homenaxe a
António Soto procede da súa
carta a ANT. Sendo como parece ser afeizonado aos -modismos populares, .non estará
de máis recordarlle aquelo de
"quen se pica, allos mastica".

3.- Tampouco nos parece de
recibo que se afirme sen máis
que- A. Soto foi un ferrolán "casualmente- anarquista". Non somos especialistas na biografía
de Soto, pero en virtude de que
parte da súa traxectória pervive
na memória colectiva das xentes da Patagónia? Como ierrolán proprietário dun cine en Pta.
Arehas (Chile) ou como organizador e activo participante na
folga? -que ~ivo, e isto podémolo afirmar cheos de orgullo,
un marcado carácter libertário:
asamblearismo, acción directa,
solidariedade e compromiso militante .. . Posibelmente non teñamos a altura literária do ·señor
Alcalá, pero a isto c~ámaselle
terxiversar a história. E algo semellante ao que sucede cando
se enfatiza a vertente artística
de Castelao, para levar a cabo o
ocultamente da súa actividade
política; ou cando se presenta a
Rosalia coma poetisa da saudade, esquecendo a carga social
dalgúns dos seus poemas.

Por certo, señor Alcalá, que
pensaría vostede dalguén que
2.- Non deixamos de envexar
dixera ao seu respeito que a
a súa facilidade para viaxar: Issúa laboura
rael e Palestina (dos naturais da
cal fai unha "entusiástica" valocultural~ "caración unha "trasposiQión literásualmente garia" do escritor, nun artigo non
lega", pois coOnacionalismo
lonxano publicado pala revista
rrespondeu de
Gria~, Arxentiné!, e Chile ... ; pero
nacer en Mi- viu o
papel
non creemos que sexa requisito
guelturr9 (Ciuna revolta da
necesário para admirar a xesta
dad Real)?
dos peóns rurais da Patagónia
Patagónia
4.- O que si
en 1920-21 e poder opinar a
non envexa- reducido aseivir
respeito dela, o feito de ter sido
mos é o laxo de coartada ao
o primeiro galega contemporácritério do seneo que chegou a Río Gallegos
Está a terminar o ano 1997 e o
e tivo a oportunidade de talar
ñor Alcalá pa- Estado
señor Gomez Villar nem se lemcon quen ainda conservan a
r a elixir os arxentino.
brou para nada do escritor sím- · memória dos feitos (papel . que
seus compa:
bolo da nossa cidade. Nunca
parece corresponder-lle ao señeiros de viacontou com ninguém durante toñor Alcalá, segundo. di él mesxe (é o mesdo este tempo, fazendo e desfamo que lle sucedeu a C.l.G.
mo).
zendo segundo lhe veu em gana.
neste caso): nós sí que ternos
Curiosamente as notíclas que
en canta as formas e os fondos,
Se tivesse um mírtimo de digninós ternos indican que o anare en todo intre, ainda que ás vedade, de\i'la demitir-se, pois
cosindicalismo non foi un eleces nos trabuquemos, tentamos
quem prescinde dos seus
axustar os médios e os fines. A
mento adxectivo e coxuntural
'órgáos consultores nom tem difinalidade dos actos é eloxiábel,
na xénese e desenvolvimento
reito a continuar.•
da gran folga patagónica: foi .o
pero non por iso serve calquera
elemento que vencellou xentes
sistema para celebralos, e meMARIA DO CARMO HENRIQUEZ
de procedencias e nacionalidanos ainda aqueles procedemenSALIDO
tos que atentan. dir_e ctamente
des qiversas, e que lles forneISAAC ALONSO ESTRA VIS
ceu médios e obxectivos na súa · contra o pensamento dos home- ·
(ÜURENSE)
loita.
. nax.eados .

ª

•

~

-

.,

....

(

..

j

seu

digree a ninguén, aínda que non
de surprendernos a celericoa que algúns, baixo o
pretexto de facerlle unha homenaxe a un "galega universal ",
destacado militante anarcosindicalista cando sucederon os feitos polos que é obxecto desa
homenaxe, escamotean as referéncias á ideoloxía do homenaxeado de forma case sistemática (así o testemuñan o 75% dos
recortes de prensa de que dispoñ emos nos que se reseñan
os actos). O nacionalismo viu o
seu papel na revolta da Patagónia reducido a servir de coartada ao Estado arxentino, que
xustificou a salvaxé represión
dos folguistas remitíndose ao
perigo que constituía o expansionismo chileno. As folgas de
1920-21 foron un episódio de
loita de clases, non de afirmación galeguista.

d~ixe
dad~

7.- A guinda aparece ao remate da súa carta. Está a desafiarnos? Se é asi, non merece a pena que nos arroxe a luba: non
dispoñemos agora mesmo nen
·dos médios nen do tempo necesários para emprender esas investigacións, e sentimos que o
mellar xeito de recordar a Victor
Pérez Prego e a tantos outros
proseguir a nasa labor de propaganda e difusión das ideas
· que alentaron as 'ªccións que,
con seguridade, eles xulgaron
como as máis_importantes das
súas vidas.

e

Reciba unha aperta de sinceiros
admiradores dos seus malabarismos verbais . •

XAVIER COSTAS

SUEIRAS
(SINDICATO DE ÜFICIOS
VARIOS DE CNT DE VIGO)

Apoio á eutanásia O sofrimento das persoas que
desexan a eutanásia ( ou boa
marte) non suprimiu a crueldade
de quen antepoñen antihumans
princípios abstractos ao respeito
da decisión de rematar cun estado fisico e/ou espiritual tomada por qi..Jen non o consideran
favorecedor dunha vida digna,
senon un dolor lacerante e inutil.

L
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Esc~ra ~ de~guace de _M anuel F~aga, lribªrne
Ése barco escorado, con· zapatos
·como ·remos zoupóns que arrastran carne,
bautizado Manuel Fraga lribarne, ·
trae na liña ileg,al votos baratos ·
que pesca ao curricán casa por casa
e debaixo das pedras funerarias.
Nunca agacha as viradas reaccionarias
o seu rumbo incivil de dura mása '
movido polo vento da oc<;tsión.
Navegou vento en popa cando era
negreiro xenocida na garera
·•···
de Franco Bahamonde, o 9r~el castrón.
As velas xugo e freéhas e por lema
codicia de poder, único norte, en proa a lenda . herdadª ''JYiva a marte!",
.na carta a man q1:1e asina~·- nunca tremea pena capital. Sobre a cuberta
aquel bruar de boi.: ·''La call~ es. mía!"

Esta intoleirante crueldade faise
estensiva a quen faciliten e
practiquen a eutanásia, non
despenalizada no ref9rr:nado codigo penal vixente. E isto amor
e respeito a vida ou amor e respeito a iniquidade.?

e un ollo mónstruoso que vixía, -

·'
albisca, espreita_e queima, sempre alerta.

Ese buque escorado de estribor
. polos fardos de chumbo do fascismo,
fondeado nas obras do Turismo
e n~s negras'.}ag?as do Interior ·

Realicemos eutanásias racionalmente · planificadas -libre e
voluntariamente decididas-..,-, '
mais non na clandestinidade e o
illamento, senon á .luz pública e
colectivamente.
Para iso hai que dar a cara.
Canto máis xente e máis veces,
mellor.

Van todos escorados de estribor,
obedentes ao rumbo que lles marca
o timonel fascista, o xefe carca
Manuel Fraga lribarne, o destructor.

, Aquef que en ,noite negra navegaba
de proa contra a terra ·que o parira
é nunca temperou a súa ira " · '
nin opuxo mordaza é mala baba

Conectada connosco para plani ficalo xa. Propoñede ideas eficaces. Espandide este chamamento por todos os médios posíbeis.
Persoas que levan tempo loitando pala eut.anásia legal, como
Ramón Sampedro, nólo reclaman. Hai moitas outras que o
reclaman en silénciq, co medo
como gardas das suas desgrácias. Pero o temeroso siléncio
tamen é o mellor cómplice dos
hipócritas e opresores.•

}

acude. O home vive
na rua, danlle os
recados no
enderezo dun
amigo, do que só
ten notícia cando o
vai visitar. Por máis
que cavila non
consegue saber
cales serán os
dereitos que lle
pretende retirar o
INEM.
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O mar da Historia vainos devorar.
Irán ao fondo eando baixe Fraga
camiño do desguace e se desfaga
o bar?o podre na razón do mar.•

un día foi varado no ·asteleiro
. cde Gafiza. "Gal ego coma ti"
'foi o eslo.gan que veu vender aquí
o camaleón farsante e mentireiro.

É posíbel é preciso amasar a
solidaridade colectiva e directa,
ainda a sa bendas dos
riscos
nos
que se incurre . Hai que Realicemos
actuar de xeito que os no- eutanásias
sos
actos racionalmente
obriguen , a
xuices e pólíti- planificadas,
cos lexislado- canto máis
res a modificación sus- xente emáis
tancial de leis veces, mellor.
inxustamente
proclamadas.
E riecesário
vencer as resisténcias da lei
frente do dereito de eutanásia.
É posíbel facelo? Si.
-

Hoxe levan a adega farturenta,
inclinados de proa, aduladores
do inaugurador de paradores
que lles prepara a mesa para a enchenta.

é fragata golpista, non a inmensa
fraga nobre da terra perseguida
polo lurne imperial, galeguicida,
·e pola·ignominiosa ·Lei de Prensa.

Canto mellor se prepara, mellor
que mellor.
·

Haber hainos, g'alegos coma el,
escravos da galera Noroeste,
caciques de peirao, noxenta peste,
cflaqueteiros que mudan traxe e pel.
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PACO C EREIXO

con el con quen aprendín a
amar esta terra, a non renunciar
xa nunca as raices que na aldea
gardo.
Pero hoxe escribo, para todo
aquel que o queira ouvir , que
sinta algo puro por onde vive ,
esta lembranza miña.· A lembranza de aquela noite de verán, aquela noite vestida de estrelas onde o aire desprendido
da terra quente se converteu en
verbas nos beizos do meu vello.
Do vello da casa.
O meu querido sábio dicia, así
sen máis, sen ninguen pregun. tarlle, sen apenas mirarme ...

R. S.
"É esta a nosa terra, terra de
lingua própria, terra de homes
marxandeiros , amigos
do bo viño e
das cousas
boas da terra, Dicia, así sen
homes
da máis, sen
Unha vez na capital lémbrome
emighasión , ni'nguen
da aldea, lémbrome dos seus
buscadores
pradqs, dos ·seus montes, da
da vid a sen preguntarlle, sen
auga transparente do río que
medo ao descoñesido. Es- apenas
baixa as carreiras desde o cúmio das montañas ...
ta terra de mirarme...
mulleres , de
E lembro cando, sentada nos
nais da emigxeonllos do mel! avó, escoitaba
has i ón
da
emocionada aquelas crúas his- · guerra, estas· mulleres con
tórias que me ensinaban a realimans tartas de remendar aquí
dade dunha ditadura, a salvaxa- . e alá, qu~ vían marchar aos
da franquista. Pero tamen foi
seus tillos pequenos cando aín(BETANZOS)

Relato dunha
· l~mbranza

da lle estaban dando de
mamar, estas mulleres que tu veron que deixar marchar aos
seus homes , homes que non
coñecerían ao volver (de volver
algún día)".
Esta era a Galiza da que talaba
o avó , a que había que deixar
atrás pero sen esquecernos dela. Unha Galiza con vistas a un
"futuro de progréso" que como
sempre dicía, debía crear día a
día a xente nova a xente moza.
Deles dependía, dicía "que esta
terra deixase de ser castellana
para ser ghallegha , para que
deixase de padeser , que non
volvese a pasar fame e autoxenreira" porque como ben dicía
"deles depende que se esqueza
ese sentimento, pois é moi triste
sentirse innorante , atrasado e
burro, cando aí afora tes na túa
própria casa, na.túa aldea, unha
riqueza innumerábel e impagábel. Lago para rematar , cas e
sen alento dixo : "Nunca deixes
que ninguen che diga o que tes
que talar, ti solo escoita ao teu
corasón , porque a túa lingua é a
t(la identidade e non deixes que
esta morra, porque de ser así ti ,
ghalleghiña miña, deixarás de
existir.
Loge pechou os olios para sempre ... +

.R. CARMEN TOREA RAMA
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Osorriso do
Pelicano competia
con Crónicas
Marcianas. Cada un
andaba no 18-20°/o
na tabela da
audiéncia. Unha
guerra televisiva e
publicitária que
provocou
enxurradas de tinta.
A tarde que se
suprimiu o programa
de Pepe Navarro,
Antena 3 remexeu
na neveira e atopou
unha tele-série
arrombada. Emitiuse
e acadou o 25°/o de
audiéncia, gañando
de longo a Sardá .
Algo hai de
mistificador no que
se canta da
televisión e nesa
loita polo público.

(COMPOSTELA)
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Para visitar a Marx
no cemitério
londinense onde
está enterrado hai
que pagar unha
entrada e outra máis
se o visitante quere
facer fotos. O
cemitério da Habana
· está informatizado.
Éntrase de balde,
pero hai buscavidas
que cobran
,.
ilegalmente aos
turistas un dólar.•
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A declaración de Patrilllónio da Hulllanidade das Médulas
pon de actualidade o legado histórico da Gallaecia
Galiza era o El Dorado do império romano nos prim~iros séculas da nosa era
9* H.V.

No século primeiro da nosa
era, as minas de alubión da Ga,
llaecia eran o El Dorado de Ro,
ma. Daqui partia unha porción
importante do ouro que permi,
tiu ao emperador Augusto mo,
netarizar a economía para uni,
ficar o império. E nese marco,
As Médulas tiveron un papel
sobranceiro como fornecedoras
do metal precioso, ainda que
no Sil agromaban outras explotacións mineiras fortemente regulamentadas.

A explotación turística destazona comezou tímidamente coa
con trución dalgun complexo
hosteleiro, o asentamento de
campistas e a colocación de indicadores. Contado, é relativamente recente a presenza de viitante na Médulas, que cando
chegan, ad mai de de cobrir a
beleza da p ix e a magnitude
da xplot i ' n mineira, fican
a c mprobar que
orpr ndi
o g 1 go é a lfngua d vtcmo ,
xa que As Médula e tán oficialmente fi ra do território da aliza, p ro e atopan situada dentr da vella Gallaecia.

s

A
berta
m ita vec : primeiro p l r man , d poi polas axéncias
turí tica e 1 g p la UNESC .
Per entrementre puxo os seus
olios nelas a indústria do cinema, que aló polos anos 68 e 70
tratou de rodar spaguetti westerns
aproveitando a imilitude que se
pode óbter co Grande Cañón do
río Colorado se se forza o plano
cinematográfico. Afortunadamente, a caréncia de infraestruturas mínimas que daquelas padecía a zona, malogrou a pretensión de buscar uns exteriores alternativos a Almeria.

Restos de povoadores

a

Por toda a zona hai restos arqU:eolóxicos de castros romanizados,
que tiñan distintas funcións: sedes administrativas, fundicións
de metais para elaborar ferramentas OLL vi vendas, como o
Castro Orellán. De todos xeitos,
::le mom~nto non se desvelÓu · a
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vezes, lendo ou.
escrevendo, esa sensazón de déja vu,
de rutinário. Se é unha qen escreve,
.máis val a dignidade do siléncio. E
como leitora, fora abrigas
profisionais e a caída na trampa do
estar- ao-di~ mellar optar por
ocupazóns máis úteis ou prazenteiras.
Ou polo retomo aos nasos autores
de sempre, clásicos ou non.

~sazo

da literatura, de tantas
palabras bazas e sobrantes, cascallo a
sl.mular un sentido xa desaparecido.
Mais de súbito cai nas nosas tnans
unha escolma dos nove livros de
poemas de Wislawa Szymborska, a
p~émio Nobel do ano 1996, e é o
deslumbramento. Leva o título dun
dos seus poemas, Paisaje con grano de
arena na versón española, e é un
exercício de alquímia. O de quen
sabe tomar "emprestadas palavras /
: patéticas" á linguaxe para llas
devolver lizgairas, precisas, como
seres recén nados.

O UNE CO ven de declarar ás
Médula Património da Humanidade, pero a paraxe xa era Património Nacional d de o franqu i mo e e taba pr texida por
unha e tricta lexi lación que
impedia a edificación ou a construción de e tradas.
A Méd~la non foron popularizada durante todo e e tempo,
privando á povoación do direito
democrático de di frutar dun
património cultural que nos últimos tempos comezou a darse a
coñecer. Agora, con esta declaración, algunha voces alertaron da po ibilidade do eu deterioro por mor da pre enza de viitantes.

Szymborska

,, A/ .
J Yon hai perguntas máis

A declaración da UNE~O debe axudar a protexer este entorno pñvilexiado.

incógnita da forma de vida dos
rraballadores das minas porqué
non apareceron restos de asentamentos de mineiros, ainda que
se ere que parte dos traballadores durmian n a toba coñecida
agora como Cova Encantada.
Sobre os operários da mina hai
diversidade de opinións. Mentres
alguns estudos0s afirman que se
trataba de escravo , o historiador
Sánchez Paléncia
o tén que nun
princípio o últi,
mo re i rentes á
coloni zació n sometidos por Roma
puderon er e. cravizados para traballar na explotación mineira, pero
posteriormente,
no 250 anos nos
que As Médulas
estiveron a aportar ouro ao império, prestaron serv izo na mina -os
condenados á pena máis severa
despois da capital.
En canto ao número, barállanse
cifras ás veces exax erad as, pero semella que en nengun caso superaron os dez mil.

A

alubión, como tantas outras exisa construción da autoestrada das
Rias Baixas marchou coa condutentes na Gallaecia, pero dunha
ción e máis cunha rampa de dedimensió.n considerábel. O ouro
cantación do ouro que estaba laquedou na terra despois dos cámbrada na pedra.
bios xeolóxicos que fixeron que
os rios da zona deixaran de verter
as suas augas en dirección á MeMétodo de extración
seta e pasaran a dar cauce ao Sil.
Cando As Médulas foron descoO método de extraCión do mibertas polos romanos, para facilineral consistía na realización de
distintos túneis verticais e horitar a extración do mineral realizáronse unha sézontais nos que o grosor é variári e de canalizabel. Por esas conducións precipicións para levar
tábase a auga desde arriba. Os
cámbios de calibre nas tobeiras
auga desde pontos distantes, desprovocaban un incremento da
de o cauce do Sil
presión da auga, que aumentaba
sobardando as
o furo dos túneis e marchaba co
montañas.
A
material de desfeito monte abaixo, onde manualmente os trabamáis longa delas
lladores retiraban os candullos
é de 47 quilómegrandes e deixaban correr o lodo
tros e no monte
restante a unha série de estánAquilano acumúques de decantación situados eslanse cinco conducións supercalonadamente máis abaixo. No
pos tas, corresfundo das cubetas a presenza de
pondentes a cinarbustos permitia a aderéncia do
ouro, que a simples vista non era
co distintos níveis de explota,
perceptíbel. Os arbustos retirá,
.ción. A pendente
banse, secaban ao sol e eran
dos acuedutos,
queimados. As cinzas misturádun 1%, era trabanse con mercúrio, que por
zada meiante insevaporación esvaiaser deixando
. trumentos rudiun po de ouro .de poucos quilamentários pero
.res que fundido gañaba calidade
moi precisos. Os
pala eliminación das impurezas . .
romanos necesiEste procedimento do mercúrio
taban que o traslado da auga fose· " ainda~é utilizado hoxe polos gamoi lento para que non se perderimpeiros do Brasil.
se a enerxia cinética, que debia
empregarse para furar o monte
O resultado de remover as méprecipitando a aoga desde arriba
dulas para a extración do ouro
e extraendo o ouro. Pero para iso
foi que quedaron en pé só unha
debíase evitar que houbese reparte das montañas, formando
mansos que filtrasen a auga e que
os conos que conforman a pai:.
esta se perdese, por iso as conduxase. A auga, despois de decancións a penas tiñal;l pendente.
tala, deu lugar a unha represa
Oeste xeito, os acuedutos son
que hoxe é coñecida como lago
ideais para pasear porque dan a
de Carucedo. Os asentamentos
impresión de ser completamente
castrexos,· os -túneis, os carreiros
chans. En Galiza habia outros . da auga e as covas son outros
'acuedutos semellantes noutras
dos vestíxios que perduran desta
partes, como en Barrantes, onde
vella explotación mineira. •

explotación
turística
·
comezou
tímidamente
coa
construción.
· dalgun
complexo
hosteleiro, o
asentamento
de campistas e
a colocación
de indicadores

O traballador mineiro era cualificado porque se ded~caba a labores de complexa execución.
Todo o relacionado coas minas
estaba moi regulamentado; desde as funcións dos mestres, que
non habían de pagar. impostas,
ao monopólio da madeira, im~
prescindíbel para fundir o ouro.

Obra de enxeñeria
As Médulas eran unha mina de
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· apreixantes / que as perguntas
inxénuas", di Szymborska noutro dos
seus textos. O segredo do seu método
poético consiste, segundo os críticos,
en fazer esas perguntas e en lles dar a
resposta dunha "aguafestas", a
suprema funzón do poeta. Respostas
imprevistas, surprendentes, que
amasan a outra face das cousas, que
lle dan a voh:a á convenzón e
revelan o que a nosa ollada miope
era incapaz de ver. Porque nós
asistimos, máis ou menos atentos e
perspicazes, espectadores ben
comportados, aos seis actos da
traxédia, mais pasa-nos
desapercibido o verdadeiramente
solene: "a baixada do telón / e o que
continua a ver-se por unha estreita ·
fenda". O que ve Szymborska.
9ara Marina T avietáieva, Q.
grande escritora rusa da primeira
metade deste século, escrever é ante
todo unha cuestión de ouvido: ·
retomar a melodía dos fragmentos de
escrita anteriores, escoitar con
atenzón, embalar-se no próprio
ritmo. Pero.antes, ou ao mesmo
·tempo, está a visón. Ver na música,
ouvir cos nosos ollos e descobrir,
como William Blake, tan
homenaxeado por Szymborska, que
"o universo cabe nun gran de area".

~er ver, eis o segredo da.
verdadeira poesía: na pinga de
choiva que nos molla, a água que
estivo no Ganxes e no Nilo, foi nube
en París no setecentos sesenta e
carro, resío nos bigodes dunha foca;
na impenetrabilidade da pedra, o
reproche á nosa caréncia humana do
"sentido de participazón"; nos traxes,
leques, l~vas e comas do Museu, a
perseveráncia e a perdurazón que a
nós nos é negada; nas catro patas da
mesa, a urxéncia de p~dir perdón á
árvore.

~er ver. Por esa sabedoria,

palavras como as de Wislawa
Szymborska son necesárias; pola sua
falta, tantas outras son pura
redundáncia. Sen "ollada", o que fica
non admite moitas variantes: ou é
lugar comuh ou é req~inte técnico a
disfarzar a inanidade. •
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Diferencial Galega ..
..
na História
•Publicadas as
Actas do
encontro O Feíto

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

/

··ACIG
continua a
lembrar a Soto
Os actos celebrados na
Patagónia en lembranza de
António Soto que organizan a
Converxéncia lntersindical
Galega e a Central de
T raballadores da Arxentina
están a ter continuidade estes
dias en Galiza. Coa presenza de
Isabel Soto, filla do líder da
Patagónia Rebelde, de
repres·e ntantes da CTA e e do
Partido Comunista Arxentino
o pasado Mércores 1O
inaugurouse no Ferrol a Rua
António Soto Canaleja,

.

O Museu do Povo Galega ven de
apresentar os dous tomos nos que
se recollen as actas das xornadas

O Feito Diferencial Galego na His~

1

i

1

tória , celebradas en Decembro do
pasado ano. Segundo o seu coor,
denador Xerardo Pereira Menaut
este proxecto "é outro xeii:o de
exposición, sen obxectos, pero
que ten a mesma función que o
museu, ensinar a ser da Galiza".
Os encontros sobre o feíto
diferéncial galega terán continui,
dade este ano cunhas xomadas
adicadas á música que se celebra,
fán do 15 ao 18 de Decembro no
Museu do Povo Galega. Para Ra,
món Villares, director da sección
adicada á Galiza contemporánea,
a obra na que se recollen as con,
clusións das xomadas celebradas
o pasado ane, é"unha reflexión
sobre os pontos claves <la História
do país e non pretende abarcala
dun xeito c:ompleto. Pola sua
banda, Emílio Portela, director da
sección adicada a época
medieval, sinala que as actas de,
mostran que O· papel de Galiza
durante a Idade meia fo~ moito
máis importante do que lle con,
cedeu a historiografía tradjcional.
Neste sentido, durante a apresen,
tación dos tomos, Ramon Villa,
res fixo unha crítica do decreto
de reforma das Humanidades •
apresentado polo Ministério de
Educación porque recolle unha
visión tradicional, baseada na te,
se de historiadores como Menén,
dez Pidal, e na que non se ten en .
canta a releváncia particular de
Galiza en determinadas épocas.+

• III Encontros
sobre a História

do Reino de Galiza
na Marina ·
A comarca da Mariña acolle o
Sábado 20 e o Domingo 21 de
Decembro os Encontros Lúdicos,

Culturais sobre a História do Reino
- de Galiza que, coincindo coas da,
tas do cabodano do Mariscal Par,
do de Cela, organiza anualmente
Galiza Nova. Para o Sábado 20,
está programado un roteiro a pé
por Mondoñedo que inclue, en,
tre outras, as visitas ao Seminário
de Santa Caterina,·á Catedral
mindoniense e ao Museu Catre,
dalício: Ás 20:00 horas n:a Casa
da Cultura desta vila celebrarase
a mesa,redonda Galiza na Id.ad.e

Meia: Nación plenamente sobera~
na; as orixes do seu submetimento
co doutor en História Francisco
Mayán Femández, o historiador
Ansel~o López Carreira e o in:
vestigador e membro do Canse,
llo Nacional do BNG, Francisco
Ródríguez. Xa en Foz, esa mesma
noite ás 22:00, os asistentes par,
ticiparan nunha cea de confran, . ·
temidade, prévia a unha festa na
que actuará o grupo de música
tradicional Lume Novo. O
Domingo 21 está programado µn
roteiro en autobus polo Valadou,
ro, que indue no concello de Foz

descubríuse t..inha placa na casa
onde naceu Soto e inauguróuse
unha mostra fotográfica no
Centro Cultural Carbalho
Calero. O Xoves 11, tamén no
Ferrol, celébrase o Seminário

António Soto: os camiños da
utopia que inclue entre outras
·actividades a proxección do
vídeo Patqgónia, utopia
libertária de Xan Leira e unha
conferéncia do historiador
arxentino Osvaldo Bayer. As
actividades rematan o Venres
19 en Vigo coa proxección do
vídeo sobre Soto e unha mesa
redonda na que participarán
Isabel Soto, Manuel Mera,
presidente da CIG e Lois Pérez
Leira, coordenador nacional da
CJG,Emigración. t

•............ ............................ ....•.......................................................
~

a visita á antiga catedral de San
Martiño e o complexo, etnográfi,
co da Finca Galea e en Alfoz á
T orre,fortaleza de Castrodouro.
De volta en Mondoñedo, ás
12:30, celebrarase a homenzaxe
ao Mariscal Pardo de Cela que
inclue un recital con Susana
Méndez, Carlos Manuel CG~llón e
Rafa Villar e a intervención de
Martiño Santos.+

~

en Santiago, organizada polo Mo,
vimento Estudiantil Universitá,
rio. Dentro do programa de acti,
vidades deseñado por esta organi,
zación para o mes de Decembro ·
inclúese a charla literatura e sexo
que se celebrou o pasado Martes
9 e na que participaron Iolanda
Castaño, Cid Cabido e Olga no,
vo, e a do Méréores 10, 90 anos
da estrea do Hino Galega con Xe,
sus Alonso Montero e Manuel
Ferreiro Femández. •

•Literatura e
música a debate
na Faculdade de
Filoloxia en
·santiago

• Sargadelos
convida a
conversa no ciclo

Xurxo Souto, Antón Reixa-e Lui,
sa Villalta participarán na charla
Literatura e Música que se celébra,
rá o vindeiro Luns 15 de Decem,
bro ás 20:30 horas no salón de
graos da Faculdade de Filóloxia

A Galeria ·sargadelos de F~rrol
ven de inaugurar un novo ciclo
de actividades, que babeo o no,
me Lea de Libros lidos pretende
ser "unha tertúlia aberta, un in,
tercárnbio de pareceres como

Lea de Libros lidos

leitores e leitoras a respeito da
recente literatura galega". A pri,
meira das xomadas celebrouse o
pasado Xoves 4 de Decembro ás
8 da tarde e tivo como protago,
nista a obra Que me queres amor
de Manuel Rivas. •

•Ciclo sobre
Miguel Gorizález
Garcés na Coruña
Organizado pola Agrupación
Cultural Alexand:re Bóveda, esta,
se a desenvolver durante o mes
de Decembro na Coruña un ci, ·
clo de conferéncias sobre a figu,
ra de Miguel González Garcés.
O escritor, poeta e amigo do ho,
menaxeado, Manuel Maria Fer,
nández T ebceiro fo¡ o engargado
de abrir o programa o pasado
Xoves 4. O ciclo continua os dia
11 coa conferéncia Obra Poética
a cargo de Xúlio Varcacel e o
Venres 12 con Aspectos Huma,

nos, !2J.Ue terá como ponentes a
Carlos e Laura González Garcés
e cun recital poético a cargo de
Flor Maceiras e Mon Santiso de
textos do Rubaiyat Oma:r Khay,
yam, versión galega de González
Garcés. Esta agrupación tamén
ten programado para o 17 de
Decembro un acto sobre a fig1,1ra
do Mariscal Pardo de Cela no
que se lerán textos de Ramón
Cabanillas con 15 actores con,
vidados entre os que se atopan
Lino Braxe, Flor Maceiras, Luisa
Marelas e e Manolo Lourenzb. •

• O Patronato da
Cultura Galega
en Montevideo
homenaxea a
Xohana Tarres
Xohari.a Torres será homenaxea,
da odia 29 de Decembro en
Montevideo polo Patronato da
Cultura Galega na
comemoración do "Día da Poe,
sia Galega". Unha conferéncia
sobre a vida e obra da autora e
recitais da sua poesia comporán
o acto cultural comemorativo a
celebrar na capital latinoameri,
cana. A autora de O sulco , Es~
•tacións ao mar , Adios Maria e
Tempo de Ria vai era primeira
muller que centre e te dia insi,
tucionalizado polo Patronato da
Cultura Galega e adicado a un
poeta vivo. Manuel Maria,
Méndez Ferrin e Uxio
Novoneyra s«>n alguns dos poe,
tas homenaxeados até o
·
momento. O Presidente do Pa,
tronato, Nelson E. Regueiro en,
tende este aconteci,mento como
o recoñecimento "do
µierecementos dos galegos que
traballan a eito por espallar a
nosa cultura diferenciada".+

Unión Libre·resg.a ta o_xuízo sumarísimo
a Vega Barrera_· en Lugo
Ven de pu_blicarse o segundo nú,
mero de Unión libre, o cademo
que coordenan os escritores Car,
rnen Blanco e Claudia Rodrí,
guez Fer. Ademais dun mono,
gráfico-sobre· literaturas celtas ·e
unha traducción de Dylan Tho,
mas,. Neste novo número publí,
case un estudo de Maria Jesus
SoutÓ sobre o pro~eso ao médi,
co Rafael de Vega Barreta en
Lugo no ano 1936 e o seu poste,
rior fusilamento xunto a outras
catro persoas, entre e las o .Go,
vernador Civil, Ramón Garcia
Nuñez. Este fora acusado pola
Garda Civil de incautar armas
para ·entregadlas aos obreiros
nos . primeiros dias do levanta,
mento militar. O proceso a estas
catro persoas é dos menos estu,
dados nos últimos anos; proba
diso pode . se.r a adverténcia de
Maria Jesus Souto de non poder
· revelar o lugar no que consultou
os documentos do xuízo, por
aviso da autoridade militar.
Rafael Vega de Barrera foi fusila,
élo en Outubro por un delito de
traizón. A paródia de xuizo e as
contínuas e confusas testemuñas
marcaron un ·proceso no que des,
de o princípio estaba condeado:

a acusación referiase á utiliza,
ción do Hospital de Santa Ma,
ria, no que e:i<ercia a profesión,
corno base da frente rep~blicana.
O 20 de Xullo, segundo as con,
clúsións do xuízo, mineiros de
. Ponferrada, Monforte e Sárria
foron acollidos no hospital de
Santa Maria. A culpa disto, se,
gundo se di no proceso, é do
doctor Vega de Barrera. A inves,
tigadora Maria Xesus Sotuo fai
fincapé no recoñecimento que o
doutor tiña entre a viciñanza da
cidade da muralla e esboza a sua
traxectória ideolóxica. Perten,
ceu á ORGA, foi elexido depu,
tado ás Cortes en Agosto de
1931 por Alianza Republicana e

Vega Bon.era.

foi elexido compromisário para
elixir ao presidente da República
en Abril de 1936. Tamén sinala
Souto que era masón, pertencen,
te a unha lóxia "que apoiaba in,
condicionalmente á República".
A autora <leste traballo conside,
ra importante reproducir o xuízo
ao médico de Lugo porque des,
cobre "testemuñas valientes e ig,
noradas ate o de agora" ainda
que non pudesen salvar a vida de
Vega de Barrera.
Os labirintos celtas son os ob,
xectivo de Maria Lopo, que
compila en Unión Libre, artigas
de análise das diferentes literatu,
ras relacionadas co celtismo. a
poesía gaélica, a escocesa e a ga,
lesa máis a lmgua e a literatura
en Bretaña están no centro <leste
traballo : son Xosé Luis Axeitos,
Maria Xesus Nogueira, Carnren
Blanco, ] uan Renales e Isabel
G~mez Rivas quen analisan o
mito celta na literatura galega.
A criación vai da man de Oylan
Thomas, de quen traduce dous
poemas Vicente Araguas e de
Antonio Gamoneda, o escritor
asturiano asentado en León que
participou recentemente no ci,
clo de arte e poesia do CGAC. + ·

Román Raña.

•RománRaña
galardoado co
prémio de poesia

Martin Códax
A obra Ningún camiño de
Román Raña Lama foi galardoa,
da coa cuarta edición do Prémio
de Poesia Martin Codax:
Narrador;· poeta e ensaista, Raña
Lama foi gañador do Premio Es,
quío no 1987 con Da muda pri,

mavera
e na sua obra poética sobresaen
os títulos Retrato da sombra en

outono, Nas areias doutro mar
(Prémio Cidade de Ourense) e

Extramuros da noite. +

Guieiro·
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conta de libros

O mundo de
Fiz Vergara
Vilariño
revisitado
polos seus
.
amigos
Título: Guieiros nº 4 (monográfico a<licado
a Fiz Ver&'l:lra Vi lariño).

Edita: A. Cultural Xermolo · (Guiririz).

O poeta de Lóuzara, Fiz Vergara
Vilariño ven de ser homenaxeado a título pó tumo por unha
manch a d e critore e e critoras que o coñeceron eguindo un
convit <la a ciación cultural
Xermolos de Guitiriz que o distinguira co título "Chairego de
honra" na ua primeira edición
no ano 1992.
O último número de Guieiros
ven de e converter nun encentro de amigos pero tamén
nunha volta pola poesía feíta no
país nas últimas décadas. A
emotividade na lembranza do
amigo desaparecido percorre as
mái de cen páxinas da revista,
convertida xa nun documento
que recolle textos de boa parte
dos escritores do noso panorama literário.
Fi.z Vergara leva a falar de poesía
e tamén abre un espazo ao intimismo que reflexa as personais
relacións co poeta finado o pasado verán. As fotografías dos escritore e e critoras visitando a
Fiz no val de Lóuzara dan tamén
boa medida de como o poeta

aglutinaba ao seu redor
a un bo grupo de autores que compartian a
sua amizade e o interese po la poes ia.
"Algunhos dos se us
versos son berros incontibles e tráxicos, espresión de dor e sufrimento que se chantan,
como flechas, no mugar rnáis sensib le do
naso ser" di Ma.nuel
Maria despois de recofü~cer a singularidade
do poeta de Louzara
destacando tamén a
sua participación en
colectivos, nomeadamente en Cravo
Fondo no que tamén
estaban Ramiro Fonte,
Xúlio Valcárcel, Xesus
Manuel Valcárcel, Xeus Rábade Paredes,
Helena Villar e Rodríguez Barrio.

.Jil

Xunto a Manuel Maria, os artigas de Xesus Fi:z: Vergara.
Mato, Xesus Alonso
Montero, Xúlio L. Valcárcel,
Ramiro Fonte, Teresa López,
Miguel Mato, Xose Lois Garcia,
Teresa Seara, Gómez Torres,
Miguel Rodríguez, Pepe do
Campo ou Victor Villarabid fan
un completo análise da obra de
Fiz Vergara ao tempo que axudan a entender o acontecer literário dos últimos tempos, no que
boa parte deles participa.
Non hai no número de Guieiros
xente de fóra, ben pola contra
todos os que deixaron a sua pegada nesta homenaxe ao poeta
coinciden á hora de dar a ver a
sua profunda relación co tema
que os convoca. Tanto da parte
do ensaio literário como da
criación en si própria a proxi-

midade compromete tamén aos
leitores que comparten o sentimento co~
mun de cada
unha das suas
páxinas. Le- Os poemas
tanías, poe- de Fiz
mas, cartas Vergara
sen enviar e v1·1ann·
-o
lembranzas
súmanse ade- ofrecidos no
máis nunha Guieiros
serte de comb in ación na axudarán a
que se mestu- manter !l
ra a homena- sua mem6ria
xe sentida e
a persoal ne~esidade de compartir as emocións. Lois Diéguez, Margarita
Ledo, Paco Martín, Marica

Camp.o ,
Ces,áreo
Calzados Lola de Suso
Sánchez, Xosé Alvarez Cáccamo, Berde Toro
nardino Graña, Helena Villar, Vázquez
Un home novo
Pintor, Dario Xohán
volta á Galiza
Cabana,
Antón
polo enterro da
Grande, Rábade Pasua nai para desred es, Chao Rego,
cobrir o que estiMini e Mero, Eduarvo agachado dudo Rey, Alfredo . rante anos. Este
pode ser o eixo
·conde, Manuel Xosé
central da novela
Neira, Xaime López
Calzados Lola, de
Arias, Carlos CaaSuso de Toro, ainmaño, Rodríguez Barrio, Antón Tovar, - da que ao avanzar na sua leitura descóbrense tramas que conforman duas no·Carme Blanco, Xoán
velas.
O escritor compostelán sinalou
Neira, Xesus Mato,
que a obra fora concebida nun primeiCarme Ossorio Xúlio
ro momento como guión cinematográXiz e a sua sobriña
fico; ao frustrarse o proxecto de lev'alo
Alba Alvarez Vergaá pantalla, converteuse en novela. Sura son alguns dos que
so de T oro salienta que o ritmo narraescreben compoñen: -tivo beneficiouse da idea orixinária
do unha particular
dando coU:O resultado unha novela
anto·loxia literária
amena.+
arredor de Fiz Vergara Vilariño. Eis tamén un dos grandes
Poemas con calor
logros de Xermolos
"Na casa verde,
nesta· publicación:
mentres o paso d~s
conseguir que da volestacións nos vai
ta de corenta escritosumindo de horas
res e escritoras se debuxen conmaduraremos ouvocados para unha lembranza
tra luz, outro vencolectiva, nunha expresividad~
to e verei, Lili, a
emotiva que é difícil de encontravés do teu
trar ..

Á espera de Animal sen fel que ·
tirará do prelo Espfral Maior, os
poemas de Fiz Vergara Vilariño
ofrecidos no Guieiros axudarán a
manter a memÓria e reclamar,
como fixo Manuel Maria -implicando aos conc~llos de Samos e
Sarrie a e a Depuración de Lugo-, á publicación da obra completa do poeta como "un acto de
xusticia. Un legado cultural de
primeiro orde ó que non podemos renunciar".

c.v.

NARRATIVA

NARRATIVA

Un libro que conta, coa sensibilidade de hoxe, historias tan bellas coma a xente.
Unha viaxe á orixe, unha escapada. O odio e o amor, a morte e a resurrección.
Unha novela atlántica.

NA MÉSMA COLECCIÓN

martini xeado, o
cansanzo de tódolos soldados
do mundo". A
evocación do
verán, das temperaturas suaves e do calor fai do poemário de Mánuel Oarriba
Calor, en Espiral Maior, unha chamada á nostálxia, á amizade e a días de
conversas nocturnas. Darriba,. xomalista reconvertido a poeta e narrador, publicou anteriormente PafXarope. •

Longa noite de ferro
Xosé Fraga
Iglesias apresenta Longa ·
noite de ferro ,
un conxunto de
poemas que publica Edicións
da Arcela. Din
os que coñecen
ao poeta que é un
home xusto e preocupado polo seu
entorno. El apresenta
unha visión do país, do progreso, do
pasado e da política en forma de verso
popular e sinxelo, a modo de cantiga a
Olof Palme, Antón Avilés de
T aramancos ou Xosé Afonso. •

Os retomados. na

Galiza
Da tese de
doutoramento
de Gabriel Álvarez Silvar ven de
sair o traballo La
· migración de retorno en Galicia,
que edita a Xunta
de Galiza. O autor
adicouse a investigar o fenómeno da
volta dos emigrantes desde distintas
perspectivas. Ademais de datos estatísticos, oferece o relato, a través de entrevistas, dos protagonistas da volta; os que
voltaron despois de aforrar planificadamente, os que fuxiron dunha situación
económica peor no país que os acolle,
ou os que non chegaron a adaptarse nen
en América nen en Europa.•
-

_,.---

CALZADOS LOLA
Suso de Toro
PREMIO BLANCO AMOR 1997

XERAIS

~~
~~

ORALMENTE POLA BOCA

UN XOGO DE APÓCRIFOS

Xosé Cid Cabido

Xosé Carlos Caneiro
PREMIO TORRENTE BALLESTER, 1996

•
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Sexamos sérios
Títulos: Astérix /Emboscadas no Gran
Norte / Gambino.
Autores: Uderzo & Goscinny / Margarida
Aritzeta /Milagros Alvaro.
Editorial: Galaxia.

editando un clásico do cómic: a
colección Astéri·x. Pe.ro, o que
entón calificamos como pequenas chatas lingüísticas tomouse ·
algo así como o Mar dos Sargazos. En un sistema literário actual é inconcebíbel ·que unha
personaxe corhece chamándo~e
Napiatápix {páx. 7), que na
mesma páxina mude en N apiatápax, se manteña en esta forma
e, logo, trasmude outravolta en
N apiatápix {páx , 44 ). Como
tampouco é fácil de entender .a
ausénci:::i de letras ("asted.e",
páx. 30). Con máis ou menqs
ocorrencia, hai descoidos así ao
longo de toda a colección, que
non só neste Astérix na terra dos
"bretón.s. Agora podíamos falar da
tópica, e non por iso menos
cruel, carestía do prezo do libro.
E conformarémonos con salientar os poucos miramentos. con
'que foi tratado este clásico, medo dá pensar que outros poidan
correr igual sorte e teñamos ·que
acabar recaendo ·no castelán a
causa do pouco rigor. A calquera autor lle gusta que cando o
traduzan o fagan ben e se respeite o texto con escrupulosidade.
Conformarase Margarida Aritzeta cun aceno de resignación sabendo a confusión pronominal ( Qbxecto directo e indirecto)
existente traducción das suas

Unha das peores causas que poden acontecerlle a quen se adica
a comentar a actualidade literaria, é ter que remexer aspectos
relativos ap pouco coidado editoríal. Pero, para unha literatura
en permanente estado de alerta,
é abrigado un especial mimo ao
leitor: hai que comezar a recoñecer que o leitorado deslocouse
do calificativo militante para un
mundo onde mandan as leis do
mercado e que estas, hoxe, acobíllanse baixo a rexéncia de factores tan extraliterários-como a
aparéncia. Viviremos en canto
non nos deixemos vencer e xa
ternos sangraptes eivas no mercado editorial como para descoidar o producto. E pasa. E é moi
grave esta paupérrima imaxe de
desleixamento que mesmo parece indicar indiferéncia pola sor- .,
te da nosa literatura. Que non
estarnos nos tempos da edición
clandestina, 'emigrada, afeccionada, apaixoada. Hoxe hai que
falar xa de profesionalización,
, mesmo de indústria. Obrigados
Emboscadas ·
estamos a ultrapasar a fronteira
no gran norte?
do artesanato -tampouco
O caos pronoexento dos pertinentes controis
minal é un te- Medo da
de calidade- para lograr froitos
ma que reto- pensar que
competitivos que nos afortalen a
mamos, padefin de poder resistir toda a comcémolo de ve- teñamos
petencia desleal e alienante que
llo e, aquí ou que acabar
acola, parece caendo no
renta afogarnos a voz. Pasaron
xa os tempos de autocompadeque non nos
cernos; todo está ben porque o
quere deixar. castelán a
causa do
facemos como podemos e o mellar que podemos, polo que toO peoré que pouco rigor
dos os defecros achados deben
estas chafullaser desculpados en norne do
das están preamor á Galiza e a sua literatura.
sentes· xusto
Xa non é válido. Hoxe, o coidaen textos instalados en colecdo editorial ven esixido polo
cións que se pretende teñan un
respeito á lingua, o seu sistema
. consumo masivo, de ampla re· literário, o prestíxio de este e tapercusion social. Como é o caso
mén polo respeito ao· leitor, que
das Emboscadas no gran norte,
pode deixamos se observa falta
dentro da colección Costa Oeste, destinada a un leitorado in- .
de seriedade no que facemos.
fanto-xuvenil fundamentalmenHai menos dun ano felicitaqáte. Pode perdoarse que a novela
monos, en estas mesmas páxinon teña calidade literária renas, da iniciativa de Galaxia
marcable, ..que o meirande inte-

non merez ser tratado como
adulto, á ~ista deste volume. Negras som"bras, presentado e traducido por Helena González Ferreiro e Esther Pérez Femández.

rese radique nos costumes dos
indios montañeses e, a pesar de
todo, non se explota tanto como
seria desexábel e anúncia a autora. Pero non estamos dispostos
a tamaña magnanimidade cos
erras lingüísticos. Ao ser causa
de rapac~s ten pouca importáncia? Pero se din que ai está o negócio, as v,endas.
Pala contra, o editor ben sabe
q~e Milagros Álvaro e o seu estudo da obra do escultor Gambino vai acadar menos difusión inmediata. Sen. embargo, a pulcritude e coidado editoriais fan. moi
atractiva esta colección, aquí fixéronse as causas como había
que facelas e o resultado é unha
obra atrainte me~mo para persoas pouco afeitas á leitura de tratados históricos sobre escultura.
Este, como os demais dtulos publicados, teñen un harmonioso
equilibrio entre.o espazo destinado á análise e o das ilustradóns,
de calidade, por certo. Asi, si
que se fai un extraordinário servizo á cultura galega e, ademais
dásenos a coñecer a obra de artistas galegas que foron asulagados na noite do esquezo por parte da imperialista cultura castelá
-que nos racionou a realidade á
sua cornenéncia-, e aprendemos a ser conscientes do que ternos e descoñecemos.
Hai unha pergunta que, a esta altura, nos asalta a pesar da inveros im ili tud e e racionalidade da
proposición: hai que ter máis coidado co culto que co divulgativo,
cos adultos que cos máis novas?,
son eles máis importantes? É triste que un poida chegar a perguntarse isa, pero xa son demasiadas
casualidades e non de todas é responsábel esta editorial.•
XOSÉ MANUEL EIRE
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Lif5reria especiaUzada en Muller,
Cultura galega, Literatura,
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.,, .
Triunfo, 1 - 36202 VIGO
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As oportunidades
perdidas
Título: Negras sombras. Antoloxía do relato
policial.
Presentación e tradución: Helena González ferreiro e Esther Pérez Femández.
Edita: Galaxia (coleción Oeste).

Agora que esmoreceu o relato
policial en galega, as editarías,
seica, comezan a verter relatos
policiais ao naso idioma. · Agora
ve lume unha nova escolma de
relato policial, nunha colección
dirixida a un pú-blico mozo, e,
polo que parece, este público

dos polo estilo e nada amargurados, como o estaba Chandler,
por teren de escrever nun xénero menor). Raymond Chandler
non é o fundador da novela policial negra, dery.tro deste movimen to, o autor de O imenso
adeus, representa todo o contrário: un retroceso.

De ,primeiras, a presentación,
quer dicer, o prólogo, é pobre e
penoso. Segundo se nos di nesta
malfadada introdución "a partir
de 1933 comeza unha das correntes literarias (trátase do relato policial coñecido como
"negro") que mellar reflicten o
naso século. O home que iniciou aquel movemento chamábase Raymond Chandler e nacera en Chicago en 1888", e continúase máis endiante "sen embargo non foi Chandler quen
mereceu o tí·
tulo de creador do xénero
negro e o pri- Unha
meiro en dar- oportunidade
lle calidade
literaria, se- perdida para
nón
( ... ): dar a coñecer
Dashiel Ham- ao leitor
mett". En que
galego unha
quedamos?

Noutro momento do limiar, clise
que o importante na novela negra non son nen a investigación
nen o enigma a resolver, senón
os personaxes. De acordo co primeiro ponto, mais co segundo .. .
Non. A novela policial negra, a
clásica, a dos autores por nó
mencionado , ademais de intro,
ducir cámbios de estilo (a famoa escrita beavorista) verbo do
relato-enigm a ou nov la policial-clá ica, intr duc unha r ,
volución: proclama que mal
d mina hi toricament . E que o
eu dominio é cial e político
(o capitali mo triunfante, gan teril, no U A, de poi da primei.ra Grande Guerra, cando o
gáng ter on chamado para
acabar co movimento sindical e
acaban dirixindo a economia).
Verbo de Simenon, digamo ,
implemente, que o heroi de te,
o comi ário Ju les Maigret, e
ben compadece ao delincu nte,
non adoita preocupar e de porque e comete o crime. A Maigret o que lle intere a é que o
delincuente, aparte de con igo
mesmo, se reconcilie coa ociedade --e o memo dá que a ociedade sexa asasina-.

boa escolma

A verdade é do relato
que o inicia.dor da novela policial
"negra" foi negro. Oudo
Dashiel Ham- relato
mett. O que
policial en
non se conceb e é que as xeral.
presentadoras
dean o nome
de Chandler, que publica o seu
primeiro relato policial en 1933,
cando xa se podia considerar
acabada a obra de Hammett,
que publicaria o seu último relato, "The Little Pig., en 1934, na
revista Colllers. Se se ten en
canta que Chandler se consideraba discípulo de Hammett, non
hai dúbida de quen é o iniciador
da novela policial chamada negra. Mais a causa non queda
aqui. Só é en 1939 que publica a
novela que o dará a coñecer, O
soño eterno. Nesa data, aparecerán xa, aparte das seis novelas
de Hammett, O carteiro sempre
chama duas veces, de James M.
Cain; Criss-Croos, A nevada do
ano pasado e, sobretodo, Como
durme a besta, de Don Tracy; O
pequeno César de Willian R.
Bumett; Non se matan aos caba-

las? , Unha mortalla non ten petos
e Debin queda na casa, de Hornee
McCoy, e todo un senfin de autores que van de John D. Carroll
a Jonathan Latimer, pasando
. por Raoul Whitfield ou Donald
Henderson Clarke, que son os
grandes autores/creadores da novela policial negra . Por outra
banda, a diferéncia entre os no,
meados, con Hammett á cabeza,
e Chandler é grande. ·Asi, mentres os prirneiros, sobretodo a
triada formada por Hammett,
McCoy e Tracy son a testemuña
da auséncia histórica de tevoluc ión e conforman a grande literatura moral do naso tempo, a
obra de Chandler refücte (acríticamente) a calma que se instala nos USA a partir de 1938, e
as suas complicadas tramas ten
máis ·a yer coa subtil psicoloxia
dos seus personaxes do que
cunha realidade histórica-moral
_(non se pronúncia contra o 'macarthismo, esa posición será para
outros autores, menos preocupa-

1

En fin, unha oportunidade perdida para dar ao coñecer ao leitor galega unha boa escolma do
relato policial negro. Ou do relato policial en xeral, ora ben,
isa si, cun prólogo que poña os
puntos sobre os ies, porque compré acabar coas confusións, e
ainda que o adxectivo policial
englobe muitos subxéneros e autores, adoitan ser mui diferentes
entre si, expresando cou~as muito máis diferentes ainda. •
XGG
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Pepe Femández e o teatro galega no Uruguai
O actor emigrante da·corda de Tacholas morreu o pasado Setembro en Montevideo
rrompidamente todos os papeis
neste teatro durante a súa longa
vida, como fundador de grupos,
director, actor e- mesmo coordi,
nadar de espectáculos teatrais.

-*LUIS PÉREZ RIVAS

o autor lémbranos

a figura do
recén desaparecido Pepe Femán,
dez, actor galego no Uruguai, da
mesma xinea de Tacholas ou
Maruxa Fernández, que ergue,
ron na outra beira do Atlántico,
un teatro que debe estar presente
na história do país.

Coma actor está presente neste
variado repertorio de pezas tea,
trais,' comezando o seu labor nos
anos vinte, xustamente cando
Xosé Mª Barreiro propón, desde
a Casa de Galicia, algúns textos
teatrais propios. A continua,
ción, son innumerables as obras
nas que participa Pepe Femán,
dez: Pan Quente , Na casa do ci,

Hai tempo que vimos pedindo
con reiteración unha historia re,
al de Galicia, que teña en canta
ao no
emigrante e exiliados.
n figuras nacionais que, desde
a pr a da Galicia exterior, loita,
r n p r ituar ao n
paí no
límite do mundo. Hoxe en día
polen er o nÓ o mbáixado,
re de te n v pr x cto de Gali,
cia cara o ano dou mil.
de Uruguai tráenos á
e
feitos de
ilu tre gal go c ma Xe ús Ca,
nabal, Alfredo omoza, Emilio
Pita, Lui T obío, Pedro Coucei,
ro, Antón Cre tar e a audición
rad iof, n ica Sempre en Galicia.
Pero tamén unha illa cultural,
abeiro de exiliado cando a veci,
ña Arxenrina puña restriccións
ao galegui ta e republicanos.

ruxano, Gente de mar, Corazones
gállegos, Farruco, Dueña y Seña,
ra, Aturuxo, Airiños da rrtiña Te,
rra, El alma de la aldea, O Fidal,
go, etc. Pensemos que moitas
delas permanecían en cartel cer,
to tempo e repúnanse de cando
en vez.

nom

m moria a imax

Nesre país deixounos, o 10 de
etembro, o amigo Pepe Femán,
dez. Nel on E. Regueiro, presi,
dente do Patronato da Cultura
Galega de Monte ideo, definía
a e te galego,uruguaio, nun arti,
go para a revi ta Ecos da T erra
da Casa de Galicia, coma

"... unha personalidade enriquece,
dora, responsable e asixente, enér,
xica e bondadosa ao mesmo tem,
po. Po eía unha ironía fina, ver,
sión crioula da nasa retranca, que
despregaba permanentemente,
xunto cun sorriso socarrón ( ... ) .
Dono dun riquí imo anecdotario
persoal e dotado dunha prodixiosa
memoria para dato e 'texto , era
unha fonte ineludible de consulta e
unha ledicia permanente manter
unha conver a con el".
Pepe Femánd z, da x ración de
filio d gal g , era un galega,
uruguai que nimou
e cena,
ri uruguai r re ntando a
hi t ria d galeg ri pratens ,
dand eñ rí aos de abaixo, aos
que nunca chegarían á categoría
de indiano . Manuel Meilán, na
década dos cincuenta e esenta,
valora emotivamente a axuda de
Pepe Femández no seu labor ga,
legui ta na Casa de Galicia, re,
partindo as úa actividades no
coro, grupo de danza, teatro e
ata nos equipos de fútbol

Pepe Femández: escoita-a Tacholas cando os Xogos Florais de 1968 en Buenos Aires, aos que asiste convidcido na mesa Xosé Luis
Méndez: Ferrin e Manuel Puente.
·

Sabemos que os coros e a danza
son unha carta de presentación
ben didáctica para proxectar so,
bre a ociedade uruguaia o noso
folclore pois, debaixo da laxe
popular, poden amasar o noso
modo de ver e entender o mun,
do. Pois ben, o ronsel do gale,
guismo de Pepe Femández alon,
gouse a estas manifestacións cu[,
turais. Participa e mesmo dirixe
coros e grupos de danza, desde
que en 192 7, cando só tiña deza,
sete anos, se integra no coro da
Casa de Galicia, baixo a batuta
de Gómez Ares. Este coro, coma
o do Centro Galega, pasarían
por di tintas vicisitudes e direc,
ción doutros mestres (Xosé Re,
quejo Cortés, Francisco Airaldi)
pero, por longos períodos, esta,
rían dirixidos así mesmo por Pe,
pe Fernández, quen tamén se
encargada do seus carpo de
baile. T do era froito da súa
constante entrega e superación,
unido a uns dote naturais de ar,
tista popular de amplo rexisto.
Na miñas conversas con el en .
Montevideo, na primavera por,
teña de 1993, recordaba co_n
moita emoción aquel Día de Ga,
licia de 1962, cando dirixiu un
coro de máis de 160 persoas na
praza da Independencia, ao pé
do monumento de Artigas. Ta,
mén o emocionaba cantarear- o
himno a Castelao, ao que el
mesmo lle puxera música.

Teatro na emigración

1

•

l., Vid. Cristina Samuelle, Conversas
con Manuel Meilán, edicións xerais,
Vigo, 1993, pp. 123-4.

A palabra, ao nomear os feítos,
ten a virtude de traelos ao tem,
podo lector para que non esmo,
rezan e .recuperar a figura <leste

artista de fidalguía popular,
conciencia viva dun pasado tan
achegado a nós e tan importante
para Galicia.

As actividades cultura.is e artísti,
cas que despregou Pepe Femán,
dez van ata a dirección de lnsti,
tucións galegas, integrante de
Comisións directivas de Centros,
actor de radio teatro ou mestre de
cerimonias en Xogos Florais, c¿,
ma nos de 1968 no Centro Gale,
go de Buenos Aires. Pero é no ei,
do teatral onde Pepe Femández
forma escala coma ninguén nas
terras do Uruguai. A historia do
teatro galega neste país ten que
ser contada desde a súa persoa co,
mo· actor e director. Amigo de
Fernando Iglesias Tacho/as, o ac,
tor nato do teatro galega na Ar;
xentina, Pepe femández repre,
senta a figura máis sobranceira na
outra ribeira do Río da Plata.
Antes de analizarmos o papel de
Pepe Femández neste teatro, é
necesario explicar brevemente o
contexto teatral do teatro da
emigración. Estas petas estaban
pensadas e escritas na súa mei,
rande parte cunha finalidade di,
<láctica. O escenario no que se
representaban servía para iden,
tificar ao emigrante no seu ser e
cultura diferenciada, táboa de
salvación para non perderse na
grande urbe. As personaxes ga,
legas súbían ao palco para ani,
mar .as fest:jls societarias galegas
e, aínda na súa expresión máis
sinxela de monólogos e diálogos,
estaba a revivir emotivamente e
a configurar un país. Por iso, es,
t@ teatro está moi vencellado á

En 1957 funda o Teatro Popular
Galego en Montevideo e no pa,
pel de director cabe salientár a
dirección de La casa de la Troya
en 1939, El alma de la aldea en
1944, O Fidalgo 1 · en 1959 e 1989.

danza e á música coral, que moi,
tas veces conta~an con grupos
·Pepe Femández é autor tamén
propios. Hoxe, co cine e a tele,
visión, pode perder parte do seu . dunha astracanada, Tamén os
vellos deben de namorarse, paro,
sentido, pero no seu momento
<::liando en' clave de ht.imor a
cumpriu unha tarefa primordial
para re"integrar aos emigrantes
obra de Castelao. Represéntase
na cultura galega. É un teatro
en 1954 no Teatro Salís de
popular para un público que non
Montevideo, no 75 cabodano do
esixe altos presupuestos estéti,
Centro Galego3 •
cos, pero que na intención dos
Pero a persoa de Pepe Fernán,
seus promotores está o defender
dez aboiará, por enriba dos seus
o valor democrático da fa la-Pº'
méritos artísticos, e permanece,
pular e, mesmo cando se expresa
en castelán, serve para identifi,
ra viva en todos os que o coñe,
cimas e apreciamos ; Cara o fu,
car ao emigrante co seu país. In,
teresa máis o fondo que a for,
turo, aí está no exemplo real da
rna. Así se explica que no dis,
súa filla Cristina, figura do can,
curso teatral <lestes anos non se
to popular uruguaio e que xa
reivindique con carácter exclu,
ten editados traballos discográ,
sivo o uso do galega, podendo
ficos na nosa lingua, coma Mel e
convivir ámbolos dous idiomas
cerna.•
sen grandes conflictos. Estamos
2 .- En 1959 no Teatro Solís de Monen América e o emigrante, de
tevideo, onde el representaba tamén O
estirpe maioritaria rural e mari,
Fidalgo, e cos actores Antón Crestar e
ñeira, priorizaba os temas que
Manuel Domínguez. En 1989 O Teatro
lles lembraban os usos e costu,
Popular Galego que el dirixe repón tames da nosa T erra e aqueles nos
mén O Fidalgo no escenario do Centro
que se fustigaban os abusos de
Galego, para celebrar os 25 anos do Papoder dos caciques. Así se en, - tronato da Cultura Galega, cos seguintes actores: Cristina Samuelle, Elvira
tende que foron moi representa,
Ríos, Luz Cor billón, T oni de Seárez,
das obras coma O Fidalgo de
Nelson Regueiro, Robert Rosella e
Xesús San Luis Romero, sátira
moitos máis.
anticaciquil e antiforal, ou Na
3.- Queremos enumerar aquí algunhas
obras, ·autores, actores e teatros desta
casa do ciruxano de Roxelio Ri,
epopeia teatral. Autores: T omás Va. vero, de rasgos naturalistas e ca,
lenzuela, Alberto Weiswasch, Navarro
ricaturescos, pero tamén obras
e Torrado, Linares Rivas, Alberto Noen castelán coma El alma de la
vión -arxentino- . Actores: Pina Jiméaldea de Linares Rivas, que ta,
nez, Mela Paz, Anita Rodríguez Lasa,
mén daban a coñecer a nosa re,
lle, Arturo Linares, Lalo Gómez, Antón Crestar, Xullo Alassio, Camila
alidade ao público uruguaio.

Fundador, director, actor Pepe Femández, coma os vellos
comediantes, representa ininte,

Sánchez, Manolo Gómez, ,Francisco
Martíhez. Directores: José Coroas, Osear Carfoglio, Julián de la Contera. Teatros uruguaios: Solís, Urquiza, Artigas,
18 de Julio. Algunhas destas obn¡s fo,
ron levadas tamén ao interior do país.
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Viaxe. cara a morte
Leín o pasado domingo, f 6 de no. vembre, na cabeceira de O Correo
Galega, que "o Patronato Rosalía
de Castro celebrou onte en Compostela o seu aniversario cunha
. sentida homenaxe aos membros
fundadores. No acto partidparon
Xaime Isla e Antón Fraguas, os
dous únicos supervivintes".

N

lelo tamén Ánxelo Novo
quen o ano que ven vai cumrir, se Deus quer, o seu primeiro século, pois naceu, coma é
ben sabido no 98) e non ver o meu
nome entre aquelas, ocorréuselle
facerme aquela pergunta que asegún din, facía don Vicente Risco,
nos seus derradeiros anos, aos amigos do seu tempo, bastante pachuchos, por certo, pero aí~da vivos.
- ¿E ti cando morreches?
-Pois non estou moi seguro da
data -respondinlle-, anque a
sabercfo mellar ca min na redacción do COTTeo, onde cecais deixei
esquencido, hai trinta e un anos,
o meu certificado de defunción .. .
-Todas as causas son asegún, efectivamente -asentín, repetindo a
locución risq4iana-; porque funda-

dor, fundador, non fundo Patronto.
mais si-membro da -súa I Xunta de
Goberno, cuxos supervivintes asimesmo fumos homenaxeados ...
-Pero xa estaredes mais mortos
que v:ivos -apuntou cruamente
meu vellísimo demo.
-Non sei si dos demais queda algún·; anque, pola miña parte prepárome para o evento, que neste
caso pode ser, seguramente, un
desos "feitos consuetudinarios
que acontecen en la rúa"; o que
Juan de Mairena, paréceme, poñía como exemplo de linguaxe ridícula e pendante.
-Logo, xa te podes ir preparando, relendo cecais os versos de
Aquiliho que leiches, ao principio
do Outono, en Vilagarcía, no I
Congreso de Poesía Galega. Onde
tanto falaches do presentimento
da marte en Iglesia Alvariño.

- Pois si. Hai que mOTTer. Coma il
cantou no mesmo cima ·dos seus
coarenta anos. Coma moita xente,
coma os frades cartuxos, como Horacio; digo eu tamén, igual que
Aquilino: ;Hai que mOTTer! e dou~
lle unha chucha á cazola de Ribeiro!

-¡Que che aproveite! ... E ponme Gutra a min .. . Xa que teño
máis anos que Matusalén.
-Dez máis dos que tería agoa
Alva_riño, si vivira, e pqidera vir
con nós a tomar unhas cazolas de
Ribeiro, ou un.has cuneas do seu
viño epónimo. O mesmo que soña lsidrq Conde, no seu derradeiro poemario, Viaxe cara a marte,
no precioso poema que lle adica:

Cando outra vez es teas , / cando te
vexa, / cando noutra vega.da xa te
atope, / ímonos ir de cuneas pola
rúa / como naquela noite / escura, /
.
moma,/ que ainda !embro.
- ¡Isidro Conde! ¡Hai moitos
anos que non sei dil! Pode que
dende que morreu Alvariño.
-Foi lITl dos seus derradeiros amigos. O último que o retratou, poucos días antes de finar, nunha tarde
maravillosa; na que foron ao parque
do Aero Club de Santiago, con Pura Vázquez e coa encantadora dona
de Isidro, Mercedes Pintos. Alí fotografou ao inxel poeta de Cámaros
Vercles, coa stía clásica fachenda, e
aínda coa ledicia vital que sempre
se sobrepuña aos seus íntimos e tenebrosos presentimentos.

-Polo que véxo, alí quedou tamén retratada Pura, aínda nov iña, para a posteridade. Xunto co
doctoral e maxistra l Señor das
palabras, aquela maes triña ou·rensán que compouña os poemas máis belidos e &entidos que
unha muller nos.a fi xera dende
Rosa lía.
-Mais Puriña ainda está chea de .
vtda e de inspiración . Milleiros
de versos, centos de poesías, ducias de libro , en galega e en cas. telán, siguen aguilloando o seu lírico e perenne estro.
-Teño entendido que asimesmo
continuou zumbando ben o tabán
poético de Isidro Conde, nesto
trinta e tantos anos ...
-Tamén. Anque dun xeito fermosamente patético e elexíaco
no seu recente volume, no que
recolle "unha selección de evocadores poemas dedicados ~ poetas
que xa non están entre nós". Son
as súas Nenias, que titula, agoreiramente, Viaxe cara a marte.

-¿É o teu libro de cabeceira?
-Exacto . ¡Exac tiño de todo!+

FRANCISCO

A.

VIDAL

Un conto de tentacións
O m~smo conto pero con distintos nomes e apelidos circula por
varias partes de. Galicia, e en cada
lugar, para darlle autenticidade á
historia, o protagonista, home
maduro e 1:1en asis-ado, soe ser moi
coñecido na bisbarra de referencia
pola súa afouteza e serenidade.

suban a roubar a froita allea, unha
fermosa, atractiva e sensual moza
espida, cunha perna sobre a o~trii.
e fumando dunha longa boquilla,
coa serenidade de quen está
nunha cafetería agardando compañía e deixan do pasar o tempo.
Calquera outro no seu sitio, diante de tan inesperada imaxe e acumulo de fermosura, diría algo con
intención de conquistar a atención daquela beleza e participar
de tantos encantos, pero el, home
prudente, cauto e fiel á súa esposa, quizabes con máis vergoña que
a desvergoñada moza, vencendo a
curiosidad e, sorrí polo baixo e
sóltalle o de "aí estás ben; estás",
e seguiu sen mirar para atrás.

º

paisano, sempre por motivos !abarais ou de ben
comunitario, fai o camiño de regreso, desde unha casa
dos arrabaldes á súa do centro da
vila, a altas horas dunha noite .
que se estende coa negrura do
mundo dos perigos e dos misterios, cando só o ven to ouvea entre a follaxe e a xente permanece
recollida e allea a todo canto
acontece fóra dos se~s fogar~s.
Antes de encetar o traxecto, un
amigo xa o advirte d~ que vaia
con coidado porque hai unha
noite de mil demos; e o paisano,
sen receos, no st::u percorrido
nocturno vai vencendo a forza do
aire que unhas veces o empuxa e
outras fréao como unha invisible
man que trata de dominalo.
. o n d o o home pasa a carón
dlITl arredor de silvas oe voes que, desde dentro dos
eidos reclaman a sua atención con
suaves sons pero inintelixibles palabras. A idea que pasa pola súa cabeza é que alguén escolleu aquela
desapracible noite para algún encontro amoroso; e aínda que a· curiosidade o incita a descubrir quen
pode andar en tales tratos, el, home· cabal e prudente, s~guindo o
seu camiño sorrí para os seus adentros e sentencia sen maior preocupación: "que lles aproveite".

A

Despois de desentenderse do que
non lle concirne, o home sente
un golpe de aire ' que o empuxa, e
axiña, ªº lonxe, o ruído dos cascos dun cabalo que .se lle aproxima pÓñeno en alerta; pero non ve
nada. "¿A quen se lle acorrerá andar mofltando a estas horas ,entre
as ·tebr(,ls?" -pensa. E o ruído do
galopar 'esvaíuse de repente volvendo o silencio a apoderarse do
entorno; ata que, de súpeto, aparece ao seu lado un cabalo negro
lustroso de fermosa estampa, rinchando e erguén dos e nas patas
traseiras. O camiñante, que -nese
intre, sorprendido pola aparición,
ben podería botar un xuramento
que removese a todos os santos
do ceo, lonxe de asustarse, en-

frontase ao animal e cálmao, para
~scorrentalo logo, dicíndose para
si que aquel seguramente sexa o
·cabalo dalgún labrego que hon lle
pechou a cancela e por iso,-asustado, anda fuxido ata que se sosegue e volva á corte.

.
D

espois de demostr~r que
non sentía cobiza do ani.
mal, nos oídos do paisano,
sensato e mesurado, o vento volveu a asubiar enrabechado.
Entrando xa nas primeiras rúas da
vila, o paisano, cavilando na esposa que debe estar agardándoo,
encóntrase, como unha aparición,
sentada enriba dun deses portais
con pugas para que os cativos non
1

rreciou de novo o vento como se abocase a saída dun"
calello; .e no seu camiño, un
pouco máis adiante, interrompendo as súas cavilacións, unha
galiña, saída de non se sabe onde;
méteselle entre as pernas sorprendéndoo e facéndoo exclamar algo
irado: "Becho do demo", e entón
un novo refacho de vento frío
azóutalle a cara e a galiña, mentres foxe, con voz humana, ríndose del vai e dille:

Marcos Valcárcel
'A Esmorga é unha boa
guia para coñecer Ourense'
Rematei o último libro de Tabucc hi , un autor q ue nunca me defrauda, e estou lendo a obra de
Raimond Carver Tres rosas amarelas e a de Paul Auster Fantasmas.
En canto ensaio, e tá o de Bourdieu sobre a televisión, o do catalán Jordi Balló Xavier Pérez A
semente inmortal que vai de temas
literários no cine e o de Santiago
Gutiérrez Merlín e a súa historia.

Que recomenda ler?
Máis que recomendar citarei a
obras que máis me gu tan. Ademái
dos nosos clásicos -nos que incluo a
Casares e Ferrin- disfrutei lendo
Ruido de Murado e as obras de Bieito Iglesias V en to de Seda e Miss Ourense. De poesia animaría a ler a
Eugénio de Andrade e aos membros do Batallón Literário da Costa
da Morte ademáis de volver a Pexegueiro e á proposta de retomar a
poesia á música que fai Millán Picouto. Remataria co ensaio destacando as últimas obras de Suso de
Toro e Antón Baamonde, o estudos literários de Xavier Carro e
Forcadela, os libros de Chao Rego e
o de Siro López Castelao, humarista..

Repasa todos os xéneros.
E incluiria a pr po ta de facer unha publicación de carácter periódico para a mocidade que b to a faltar no no o pan rama editorial.
Hai moito pul e un b m rcado
na literatura para
cativ , unh
xeración que e tá a l r en galeg .,
creo que teria éxito.

O Clube Alexandre Bóveda que
vostede preside promoveu a rota
de A Esmorga por Ourense.
Ourense é unha cidade literária
A Esmorga unha boa guia. Sinaláronse con azulexos desefiados por
Manuel Figueiras oito pontos n a
cidade seguindo a rota marcada na
novela, con debuxos e citas tiradas
do texto. Pódese percorrer a parte
vella da cidade seguindo a obra de
Blanco Amor, antes xa habia xente que o facia, agora é máis fácil.

É só para visitantes?
Quérese institucionalizar o dia de

-Eu asusteiche eh!
Cando o paisano chega a casa e
canta o sucedido, lamentándose
del, acláranlle.
-Veuche persegui'ndo o demo,
que pola noite fai imaxes co vento para tentar aos_homes de ben.
E en case todos os sitios nos que
se repetiu a historia esconxuraron
as tentacións cun cruceiro. •

A Esmorga todos os anos en Decembro rematando cun xantar e
pode ser o comezo para outras rotas
literárias na cidade. Sorprende
mesmo aos ourensáns, moitos deles
non sabian que as ruas da sua cidade aparecen na máis importante
novela galega da posg4erra. •
Historiador. Ourense (1958)
Obras má_!s importantes: A prensa en
Ourense e a súa provincia; Ramón Otero
Pedrayo, vida obra e pensamento.
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O Trinque
Histnria de Galiza
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Para o Nadal é bon agasallar cunha História Xeral de
Galicia, obra completa,. de
doado manexo e excelente
-presentación. Un bon antídoto contra o mal de Alz-

heimer que padece este país. Editada por A Nasa Terra. Os máis cativos cantan
·coa coleción da História
Infantil, deseñada por Pepe
Carreiro. •
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Carteleira
0

~ THE

GAME. Un rnultimi.-

llonário pon emoción na sua
vida cunha espécie _de xogo de rol_.
Michel ~glas produtor, ademais de
protagonista, ocupa permanentemente a pantalla para mostrar sobre
todo as suas limitacíóns como actor.

~A

TANIC. Bigas Luna' acada
un dos'·cúrnios da sua carreira con
eS[,e filme intelixente que asaba senda unha hornenaxe á profisi6n de
actor. O mellar filme español da
temporada.
~

~L.A.

CONFIDENCIAL. Revitalización do cine negro, coa
corrupción da policia de Los Angeles
como tema. Bon filme de temporada.
~

O centenário
do cinema·
tógrafo
conmemórase
en Betanzos
cunha serie
de actos

Betanzos

IN&OUT Kevin Kline protagoniza esta pelicula contra a
hipocresía social sobre a homosexualidade. Comédia amábel que escandalizou nos Estados Unidos, e cunha
escena de baile do protagonista da
que se gardará memória.
~

• tEITURAS
Ü CINEMATOGRAFO
EN BETANZO

A Asociaci ó n Cultural
Eira Vella programou lll1ha
érie de actos para conmemorar o centenário da chegad a do cinematógrafo a
Beranzo . Para ne ta semana pódese asistirá apresenración, o Yenres 12 ás oito
e media do serán na Aula
Cultural, do libro O cirtemacógrafo en Becanzos, editado pola Depuración Provincial da Coruña, autoria
de Rosario Sarmiento e do
Arquiveiro e bibliotecario
Alfredo Eria5.

DUAS RAPAZAS DE
HOXE. O director Mike Leigh
(Secrews e mentira) dirixe es'"te retrato
de duas mulleres que se reunen en
Lond res anos despois de rematar os
escudos. O Londres post-thatcheriano
nun cine ben construido no que só
renxe a doblaxe.

X

RNADA
LITERARIA

Humanos.

•MÚSICA

Car hallo

MENINHOS DA RUA E
MOL

•TEATRO

O grupo brasileiro e o gale·
go actuarán Venres 19 de
Decembro no Ragnarock
(rua Beiramar). A entrada
val 500 pta.

O circuito de teatro organizado polo IGAEM, apresenta o dia 26 Nano polo
Teatro do Adro. Máis informac ión nos te léfonos
(981) 57 71 28/3 .

~

COP LAND (Po1ilándia).
Os policías de Nova Iorque
fanse cun bairro para vivir só eles,
sen medo á delincuéncia, pero descúbrese· que pactaron coa máfia. 1nterpretes: Silvestre Stallone, Hervey
Keitel, Robert de Niro.
MARTIN (HACHE). 0
arxentino Adolfo Aristirain
v.ol~ese a poñer a cabeza das ºfitas
de calidade na caneleira. Película,
protagonizado polo sempre cauti- ~
vador Federico l.uppi, con diáloges
enriquecedores e unha trama case
teattfil. Magníficas tamén as interpretacións de Eusébio Poncela e
Cecília Roth. •
~

Durante o mes de Decembro na sala de exposicións
da Biblioteca Miguel González Garcés, móstranse os
últimos traballos pictóricos
da artista Mercedes Visos.

EL PASO
Exposición en homenaxe
ao grupo El Paso, até finais
de Decembro na .Fundación Barrié de la Maza.

durante este dias, na sala
da Biblioteca Pública Provincial de Lugo_. a sua obra
cunha liña encadrada no
hiperrealismo subxectivo.
Abre de Luns a Venres de
9 a 21 h. e os Sábados de
10 a 14 h.

Ortigueira
ni za do por The British
Council, terá lugar no auditório da Fundación Barrié o vindeiro Martes 16
de Decembro. Será a obra
de Benjamín Britten, in- ·
traducción á marcha
Moto Perpetuo LuJlaby
Vals .

• EXPOSICIÓNS
ÜRIXES DE BAZAN

A Sargadelos, galeria d~
arte e de libros galegas e
portugueses e cerámica,
apresenta a exposición sobre os ori.xes do Asteleiro
de Bazán, con ililformaciór{s sobre o periodo de
1895 a 1913.

Lug;.__o_ _ __

UN

SECULO DE
MUSICA BRITANICA

O terceiro cc,mcerto

O coruñés Prieto mostra

Ferrol

MERCEDES VISOS

OC ne llo de Cambad
organiza unha campaña de
ani.mación ao emprego do
galega cunha série de actos
que transcorrerán entre os
dias 9 e 13 de Decembro.
Nesta semana pódese asistir o Xoves 11, a unha conferéncia de Manuel Millán
Otero. O Venres 12 hai un
recital en homenaxe a Lois
Pereiro. Todos os dias partir das 19 ,30 e o Sábado ás
16 h, no Aud itório do
Concello.

NANO

IEJt', UNHA HISTÓRIA DIFE-

~CARNE TRÉMULA. Almodovar demostra outra vez a
sua habilidade para dirixir actores e
a sua impoténcia ante os guións enguedellados. Sobran algunhas imaxes tópi.cas nesta pelíeula con altos e
baixos.

PRIETO

• EXPOSICIÓNS
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QUE PERDER.

Comédia.de Tim Robbins que.
se ve con agrado, ainda que non deixará. apenas pegada no espectador.
Un executivo branco e un delincuente negro fan parella durante a
fin de semana.

FULL MONTY . Un
grupo de ohreiros en paro deciden exibir.se espidos ·nun esp~ctá
c ulo para 'rirnlléres como único
modo de obter diñeíro., Pe1ícula inglesa con moito humor, boa faéi:ura
e crítica social.

• CONFERENCIAS

A Agrupación Cultural
Alexandre Bóveda organiza un ciclo de conferéncias
adicado á figura de Miguel
González Garcés, que terá
lugar no salón de actos da
Agrupación (Linares Rivas, 49, 111 ) que comezou o
dia 4 e egue Xo ves 11 e
Venres L2 de Decembro,
c incidindo co 82 aniverário da sua morte. O Xov s L1 Xulio Yalcarcel falará da Obra poética e o
Venres os fillos do homenaxeado Carlos e Lqura fala rá n
de
Aspectos

• CONFERENCIAS

~NADA

~THE

visitar no édifício da Faculdade de Veterinária.

•MÚSICA

Cambados

A experiéncia mexicana de
Alex de la Iglesia resólvese con
éxito. Filme na .l iña cínica de Tarantino que renova o xénero nor- .
teamericano de violéncia. Nada
novo no fondo, pero frescura nas
maneiras .

q1,1e non destaca p9la sua o~ixinalidade.
, · .,.
· · ·.

A Coruña

Burela

O Xove 11 de Decembro
á 22,30 h. na Zaranda, actuará armen Rey xunto o
grupo Xfo nun conce rro de
jazz. O repertório da v ali ·ta per o rre unha variada
e ·co lma de grandt:: clá is, que incluc desde temas
do an 20 ac o estilos
mái actuais.

PERDITA DURANGO.

RENTE. Filme rnllteamericano que sigue a pegada de Trainspotting, dedicado sobre todo a ex.ibir
a xuventude de Cameron Diaz . Co. · média pretendidamente anovadora,
onde o humor non pasa de infantil.
~PERSEGUINDO A AMY.
Película para xóvenes, con
bons chistes e exceso de tacos. O
/Elr,A VODA DO MEU MElesbianismo e a parella vistos desde
LLOR AMIGO. Julia Roberts e a actriz de moda nos Estados
un.ha perspectiva pedagóxica. Mensaxe conservadora, ampliada coa esUnidos, Cameron Diaz compi.cen
tética dos noventa
polo mesmo home nun filme doce

MIGUEL GÓNZALEZ
GARCÉS

CARMEN REY E X10

CAMAREIRA DO TI-

org~-

• CONFERENCIAS
CANTOS GA.LEGOS
TRADICIONAIS DO
NADAL

O Venres 12 de Decembro
ás sete e media da tarde, no
Salón de ~ctos do Instituto
da Nosa Señora dos Ollos
.Grandes, terá lugar unha
charla cantada sobre pezas

tradicionais do NadaL lntervirán Xosé Lois Rivas Mini
e Baldomero Iglesias Mero
que foron membros de Fuxan os Ventos e agora: traba1lan no grupo A Quenlla.
• EXPOSICIÓNS
FOTOGRAFIAS DO
CHEGUEVARA

En conmemoración do 30
aniversario da morte do
Che, a CIG (Confederación lntersindical Galega)
e ·a Universidade de San_tiag~ organizan unha mostr'a de fotografías da vida
do revolucionário. Pódese

•TEATRO
A ESMORGA

O dia 26 de Decemb~~ en
dependéncias municipais ,
o grupo Sarabela representará A Esmorga de E. Blanco Amor. Máis información no_ teléfono (981) 57
71 28.

Ourense
•CINEMA

.Ü CARRABOUXO
O vindeiro Sábado 13 .de

Decembro terá lugar no Liceo de Ourense ás 20 h, a
apresentación dos debuxos
animados do Carrabouxo
de Xose Lois. Tres histórias
de 40 segundos serán o prelúdio dunha série de 26 capítulos real!zados polo grupo Lhosca Arias.
MOSTRA DE ARTE
AUDIOVISUAL

A Casa da Xuventude, en
colaboración co Cineclube
Padre Feijoo, apresentará,
o vindeiro Martes 16 ás
20,30 h, na Casa da Cultura, (Concello 11). Amostra inclue pezas de curta
duración de 14 artistas menores de 30 anos, seleccionados polo Instituto da Xuventude en todo o Estado.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS

Xo!\N

CERVIÑO

A mostra do de pintura e
escultura do pontevedrés
leva aberra desde o pasado
5 de Decembro na sala de
Caja de Madrid. Paciese visitar de Luns a Venres de
19 a 21,30 h, os Sábados
12 a 14 e de 19 a 21 h . e os
Domingos de 12 a 14 h.
Abre até o
de Decembro.

n

Santiago
•CINEMA
CGAI

O grupo
Sarabela
representa

"

Aesmorgao
dia 26en
Ortigueira~

O CGAI apresenta a sua
programación de cinema
para Decembro, coma con
filmes do director xaponés
Ysujiru Ozu e do portu"gUés Joao César.Monteirq,
no tocante á producción
galega estrean na Coruña
O Carrabouxo. Un traballo que supón os primeiros
debuxos animados galegos,
autoría do grupo Lhosca
Árias que recrea a personaxe do humorista gráfico
Xosé Lois. Son tres. curtos
que xuntos ocupan perro
de tres minutos e o CGAI
pasa ao princípio das s~
sións que van do Martes 16
ao Sábado 20. Para esta·
semana pódese ollar: o Xoves 11 Silvestre (Portugal
1982, 35 mm. 120 min) de
Joao César Monteiro, o
Y emes 12 A Comedia de
Deus (Portugal 1995. 35
- mm. 165 min) ~ tamén de
Joao César. O Sábado 13
º fan ou tro pase de A Comedia de Deus. O Martes 16

..

o
Carrabouxo,
agc)ra en
debuxo
animado,
apreséntase
o sábado 13
no üceode
Ourense

-
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Á fiordo
marcio
director

portugués
JoáoCésar
poderá verse
o venres 19
dentro da
programació
ndoCGAI.

ANOSATERBA
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As irmáns Mun~kdta (Munakata Shimai/ Monakata
Kyodai. Xapón 1950, 35
mm, 112 min) de Ysujiro
· Ozu. O Mércores 17 A metade da Vida (Galiza 1994,
35 m~, 123 min) de Raúl
Veiga. O ·Xoves 18 Veredas
(Portugal, 1975- 77, 35
mm, 123 min) do Joao César, e o Venres 19 Á Flor do
Mar (Portugal 1986,
35mm, 143 min) tamén do
director portugués. O prezo
da entrada é de 200 pta. ou
abono de dez pe l ícu las
1500 pta. As sesións comezan ás 20,15 h. de Martes a
Venres, e ás 18 h . os Sábados.

Convocatórias
, VIII O :RTAME CARVALHO
CALERO

conxunto
contos por autor que non
superen as
cen follas sen
que se prefixe
extensión míni- ·
ma. Os traballos
do prémio de investigación terán
unha extensión mínima de 50 follas. · As obras han de ser
inéditas. Os orixinais e 5 copias máis,
deberán chegar ao Concello 'de FerrolNegociado de Cultura, antes do 15 de
Xaneiro de 1998 baixo lema e plica
cos cfados persoais. A dotación será de
500.000 pta. líquidas e a publicación
da obra polo Concello de Ferrol. Para
maior información, poden dirixirse a:
Negociado de Cultura Concello de Ferrol. Praza de Armas, s/n. Ferrol. T eléfono (981) 33 67 30.

FRONTEIRÁ E
VECINDADE
O Xoves 11 de Decembro ás
oito da noite no In;tituto de
Estudos Galegos Padre Sarmiento terá lugar a conferencia Fronteira e Vecindade,
da man de Isabel Beceiro
"Pita que atenderá .ás relacións entre Portugal e Galiza nos séculas XIIl e XIV.

O mesmo xoves 11 ás sete
e media da tarde no salón
de graos da Faculdade de
Dereito da Universidade
compostelá, o avogado Nemesio" Barxa falará sobre a
Constitución. Organizan Q
acto os Estudantes I ndependentistas.

ño unha exposiciqn . coa
maior párte do traballo do
gravador Julio Prieto.
. MARCEL
BROODTHADERS ..
CINEMA
A exposición producida
pola Fundació Antoni Tapies do belga Marcel Brnodthaders, paciese ollar de
Martes a Sábado, de 11 a
20 h, Domingos e Festivos,
de 11 a 14 h. no Centro
Galega d_e Arte Contemporáneo.

• EXPOSICIÓNS

COMFORMANDO
IDEAS
O pasado venres de Decembro A Universidade de
Santiago inaugurou a ex posición sobre A Imaxe do
V Centenario da Universidade e outros Proxectos ( 19771997), responsabilidade
dos deseñadores Pepe Bar.ro, Xosé Salgado e Lí a
Santana.

A Coordinadora Galega de ONG 's·organiza un ·curso de Sensibilización sobte Inmigración co obxectivo de refle;
xionar sobre as causas e consecuencias
dos movimentos migratórios,. e sensíbilizar ante a_problemática específica
dos inmigrantes e r~fuxiados asentados
na Galiza. O curso transcurrirá entre
os dias 13 e 14 de Decembro na Escola
Galega de Administración Públic~
(~GAP) Polígono as FontiñasArea Central. Santiago. De 10 a
14 e de 16 a 20 h. o Sábado e o
Domingo so haberá sesión m;;i.tinal de 10 a 14 h. Informan sobre o temário e a inscrición no
teléfono (981) 15 0118.

O Concello de Ferro! organiza o VIII
Certame Carvalho Calero. O certame
conta con dous prémios, un de creación literária (narración curta) e outro
de Investigación Literária ou Lingüística, para escri- .
tos en calquer normativa do galega.
Ao prémio de
creación poderá
concorrer unha

• CONFERENCIAS

A CONSTITUCION

CURSO DE SENSIBILIZACION
SOBRE INMJGRACION

O Xoves 11 de Decembro a
Real Filharmonica de Galicia ap resenta no seu programa a García Abril, T oldra e Mozart. O prezo da
entrada na billeteira é de
1.400 pta.

1

Aberra de de primeiro de
mes está aberta no centro
Caixavigo con 20 esculturas e 20 pintura , entre a
que se atop?fl pezas pertencent s a aurores do Renac mento e Barroco e pañol. Abre até o vindeiro 6
de Xaneiro.

REAL FJLHARMONlA
DE GALIZA

•TEATRO

Elsinor Teatro da Coruñ a apresenterá, no Sala
Galán, Unha Noite en Elsinor ou Hamlet no camarín . Dirix ida por Manuel
Lourenzo " pr é mi o N a cional de Literatura Dramátic a 199 7. Poderase
ollar durante os dias 18,
19, 20 de Decembro ás
oito da noite. ·

Tui

'

maíz.

0

UNHA NOITE EN
ELSJNOR

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

• EXPOSICIÓNS

PRO M ONUMENTO
AOS REPRESALIAOOS

D036

O Centro Cultural de Begonte, co
patrocinio da Depuración de Provincial de Lugo convoca o V.III Certame
galego de pintura José Dominguez
Gui zán. O prémio va i dotado
con 250.000 pta . e unha estatuiña de Sargadelos . Poderán optar
ao prém io obras de pintores galegas,
de tema Ji.Pre, e cun tamaño máximo
de 1,5xl m, con ou sen mar o. Cada
autor" poderá apresentar un máximo de duas obras, acompañadas dos dar.os idenrificativos d
bra e autor. As
obras, debidamente pr t xidas, serán enviadas (libres de gastos) ao Centro Cu ltura l de Begonte,
e serán devoltas libres de gastos ao
enderezo que indiquen. O prazo de
apresentación remata ás 12 h. do 25
de Decembro. •

Grafito/papel
Obra de Eisa ·
~Vicente.

OBRAS oo Musw
NACIONAL DE
EsCULTURA

CENTRO DE ARTE
CONTEMPORANEA

Chaveiro:
Prezo ?OO pta + 160 pta
de gastos de envio

VIII CERTAME GALEGO DE ARTE

A Asociación Galega de
Artesans (AGA), entidade
que organiza Ofeitoamán,
amplia a sua mostra coa invitación de artesa n forasteiros, chegados de Portugal
e distintos pontos do Estado
español. Até a data xa son
70 os _expositores que amasarán a suas obras na estación Marítima do 20 de Decem bro ao 5 de Xaneiro.

•MÚSICA

O Xoves 11 de Decembro
Os Túzaros fi nalizan a xira ·
de presentación do se u
novo disco. Na sala Nasa .

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en ·insígnia óu chav~i!o

organiza na Coruña un curso gratÜito de iniciación á técnica do cartón
pedra, baixo a dirección do artesán
Suso Rojo . O curso esta dirixid o · a
ca lq uer persona maior de idade .
Está previsto que comece no mes de
Xaneiro cunha durac ión de 3 se manas a razó n de 5 horas d iá rias d e
Luns a Ve nres, nun lugar por determinar. As personas interesadas han
de por se en con tacto coa Aso ciación Galega de Artesans n o teléfono (981) 29 36 88 de Luns a Venres de 8 a 15 h.

ÜFEITOAMAN

a

Até o 13 de Decembro na
Sala Trinta (rua Nova 30·22). A mostra contará con
máis dunha vintena de pezas recentes do"artista realizadas en pedra de pequeno
e mediano formato.

No Mosteirq de San Marti-

A Asociación Máximo
Gorki de Vigo organiza o t.~ ·:
XIV Torneo de Xadrez
}: :
/ ..
Amizade que terá lugar
do 13 ao 2 7 de De- _ / . · :.
cembro. O xogo será ~. .. ".. .:·
a cinco roldas e sistema suizo con 5 trofeos e
agasallos para todos os particip anres". A inscrición
abre todos os dias de 17
a 20 h. en Marqués
de V al lada res,
14-12. Maior información no teléfono (986) 22 44 57.

Alberto Datas que xunta
obra que vén desde os 60
até a actua lidad e. O
CGAC completa a oferta .
coa mostra permanente
de arte galega con obras
que veñen de 1980 até
hexe, e a Colecci ó n da
Fundación ARCO. Abre
de Martes a Sábado de 11
a 20 h. e Domingo de 11
.a 14 h. Abre de 11 20
h, de Martes a Sábado, e.
de 11 a 14 Domingos e
festivos.

TUZAROS

A mostra da pintora Berta ·Cáccamo xa leva desde
Outubro na sala de instalacións Dobre Espazo, c;:on
deseños de finai s .dos oitenta. Tamén no centro
gardan unh a mo stra de

XIV TORNEO DE
XADREZ AMIZADE

A Escola Taller Manuel B. Po~tela e o
Concello de A Gu l!rd a org a nizan
unha campaña de recollida de árbores
no Nada! para a sua posterior plantación, co obxectivo de inculcar á sociedade guardesa á necesidade de conservar a natureza, pondo como
exemplo o aprovéitamento, manter
unha relación coas distintas Comunidades de Montes, dar a coñecer a Es- · ·
cola Taller. Participan todos os cenCURSO DE INICIACION AO
tros ~e ens..i¡¡o e Asociacións Culturais
CARTON PEORA
de A Guama. Fan a recollida o 8 de
A Asociación G alega de Artesans
Xaneiro, na Escola T aller, nos Cen-

CURRO ULZURRUM

EXPOSICION
ANTOLOXICA DE
.
GRAVADOS DE Juuo
PRIETO

tros Educativos e nas Asociacións
· Culturais. O 19 de Xaneiro terá lugar
a plantación en terreo das Comunidades dos Montes de A Gu ard a, de
Camposancos e de Salcidos. Asimesmo a campaña tamén contará coa !Ua
parte teórica, na qu e se dotará aos
, participantes dunhas .nocións de botánica da espécie, exp lotación ornamental da mesma e características da
sua plantación para a explotación .
Maior información no teléfono · (986)
6117 27.

GALER!A

Alonso, Berta Álvarez
Cáccamo, Paz Antón, Xavier Pousa, Xulio Garc ía
Rivas, Xavier Lemos Godoy, Antón Abreu Bastos e
Xaime Quessada entre outros. A poxa celebrouse o
pasado Sábado 6. A exposición podese ollar en días
laborábeis de 19 a 22 h. e
Sábados e Domingos de 12
a 14 e de 18 a·21 h.
E . °FÉREZ VJ CENTE
A galería de arte Tisquel ~
Medúlio expón as pinturas
da autora arxentina até o
· vindeiro día 13 de Decembro. Abre en horario de
· -1 8,30 a 21,30 h.

Vig_o _ _ __
.

• EXPOSICIÓNS

CASA DAS ARTES
O pasado mes de Novembro inaugurouse a exposic ión-poxa Pro Monumento
aos Represaliados do 36 no
Hotel Colón. A expos ición
recolle obras de Mario F.
Granell, de Jorge B.arbi

Até o 21 de Decembro exívense 46 ob ras de artistas
españois da Colecc ión de
Arte Contemporáneo da
Fundación Coca-Co la.
Abre cun horario de 11 a

14 e de 17 a 21,30 h. en laborabeis, de 17 a 21,30 en
Sábado e de 11 a 14 os Domingos.

AR ADEL

Ven de inaugurar a xpo ición sobre as vicisitud s d
Seminário d E tud
alegas, expoliado polo franqu ismo dos documento e
mat ria is qu ainda lle d beda o Estado españo l.

Publicacións
CAE INFORMA
Os Comités Abertos de Estudantes, sindicato nacionalista na ed ucación secundária, editan o CAE In forma, un boletín que chega ao número 2 da segunda
xeira no primeiro trimestre do curso. Trata· das man ifestacións pola defensa dQ ensino público, da xa vella
loita pola supres ión da selectividade, ou do
decreto de humanidades ultraespa ñol is ta a presentado pola Ministra de cultura,
xunto outros textos
até encher 8 páxinas.
Pódese peder en Coru ña (Rond a de Nelle, 11 bis), Compostela
(Pavillón
de
Serv izos est ud ant is),
Lugo (IB Xoán Torres),
Vigo (Gregór io Espino,
47 entrec h án) ou Ourense (AC Auriense. Pra- za do Correx idor, 17 B). •
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Encrucillada ·

Anúncios de balde
• Vendo catro rodas marca Pírelli
lo que pasen polo local dos CAF (no
- 195165-R-15 novas e máis catre dis- __,.. COIE) antes do 1 de Decembro .
cos de ·Mercedes . Teléfono : (988) 27
17 77.
• Merco piso en Vigo, preferentemente un primeiro. Sobre 10.000.000.
(981-) 46 05 67 e 929 02 43 48.
• Véndese piso na rua Torrente
Ballester, Vigo. 100 metros cadra• Tradutora e interprete de galego,
dos, garaxe e tra~teiro. Excelentes
francés, inglés e castelán. Fanse tocondicións económicas . No teléfono
do tipo de textos. Mari Fé no teléfono
(986) 42 18 45, polas tardes pergun(986) 46 95 90 .
tar por César Pazos.
• Véndese Siberian Husky, única
camada na Galiza totalmente branca, pedigre de campións e Rottweiler descendente de campión alemán, pedigre Rosa. Teléfono: (981)
65 06 44 ou 909 47 53 02 .
• Véndese Maclntosh llCI, 20 Mb.
de RAM, 1 Giga de disco duro, pantalla de 14 pulgadas a cor. 100.000 pta.
telf. (986) 37 57 26.
• Véndese bici de carreiras Méndiz
Columbus Thron Shimano RSXSTI. Pedais automáticos. A estrenar.
Teléfono (986) 45 11 84 ás noites.
80.000 pta.
• Tentamos organizar un grupo de
bisexuais rebeldes . Obxectivos , critérios e información no apartado 111.
15300 Betanzos. A Coruña.
• Vendo finca con casa para restaurar en Pexegueiro (Tui) . Teléfono :
929 580922.
• Técnica de Laboratório con experiéncia (rama Química), para traballar pota zona de Vigo. Tell. 907
324 301
• Precisase mestre/a para fC>rmar
grupo de cantadeiras . Telefono :
(986) 70 85 92.
• Mercaría ordenador de segunda
man con CD Rom , a poder ser con
impresora. Tlf. 908 084 117.
• Aluga-se cuarto en piso compartid o (12.000 pta.). Rua do Home
Santo 17, 2Q. Compostela.
• Regalo gatiño filio de nai exípcia e
pai siamés, se o queres chama ao teléfono (986) 20 95 72 ou ao 47 02 03.
• Os CAF de Compostela peden a
todas aquelas persoas que deixaran algun libro no desaparecido
centro de recursos para estudantes MANCOMUN e queiran recupera-

Albert Plá
esturó o 23
de Decembro

• Abisinia. Desexa colaboradores
para revista cáustica·. Os traballos
serán en galego (calquera Versión).
Prégase iroína e bo humor en: artigos , viñetas , contos, notas de prensa, collage, etc . Enviar cos dados
persoais (fotocopia D.?.I. e teléfono) . Celia López Otero , Avda . de Vigo , 20 B. 36640 Pontecesures (Pontevedra). Teléfono e fax: (986) 55
71 96 .
• Merco ou alugq casa nos arredores de Pontevedra, teléfono (982)
56 29 53.

• O Clube de adictos a Deep Purple de Vigo ven de sacar a revista
Hush Magazine adicada á S¡;i.ga Deep Purple e ao rock dos 70. A venda
en Elepé, La Columna, Virgin e nos
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen
na cafetería Diseño. 400pts.
• Merco cancioneiro de Casto
Sampedro. T. Buceta. Uinggenstrass , 6. 8184 Bachenbülach . Suiza.
• Vendo gatos persas, azuis e negros. Desparasitados. Nados o 7 de
Agosto de 1997. Teléfono 907 95 22
70 e (981) 56 37 25.
• 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 taJ..
motivo, non podo asistir a nengunha
académia. Chamar de 9 a 13 h, e de
15,30 a 19,30 h, ao (981) 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
-para caixa de ritmos, todo novo .
80.000 pta. Teléfono (988) 21 27 08,
perguntar por Richar.

• Gralha, publica~om informativa
bimestral n.o. Nº 18, Outubro-Novembro, inclue u·mha reportagem sobre o
XIV Festival Mundial da Juventude em
Cuba, outro de "Caravane", o grande
festival que no 98 visitará Compóstela,
entrevista a Ram·om Lopes-Suevos ,
etc. Envio gratuito solicitando-a no Apdo. 678 - 32080 Ourense.
• Axúdanos a encher Galiza de árbores. Merca os bono-árbore de Xevale. Por·cincocentas pesetas plantamos no teu nome un teiico e un
acivro ní'! Serra do Faro e Ribeira
Sacra. Envíanos un xiro postal ou talón nominativo a Xevale. Aptdo. 35.
27500 Chantada.

• Oferécese para traballos de reparación alvaneis , azulexo, plaquete,
etc. Presuposto sen compromiso. Teléfono (986) 26 30 OO._
• Necesitase odontólogo para clínica en Pontevedra. Enviar currículum
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra.
• Entendes e queres compartir andar en Compostela? Se es tio sério ,
comparto apartamento con salón-comedo r, cociña, baño e aseo. Zona
Ensanche. Só entendidos . Teléfono
909 44 32 20 .
• Buscamos a unha moza ou mozo
para compartir piso en Vigo. Podes
chamamos de Luns a Xoves a partir
das 22 horas ao telf. 939 751 187.
• Vendo amplificador Marshall
JCM 800 para baixo eléctrico.
Poténcia cabezal 10'0 W . poténcia
altavoces 300 W. 100.000 pta. Se
te interesa cnama
(981} 24 17
59, e deixa o teu nome e número
de teléfono .

ªº

• Vendese piso en Meicende, estrada a Arteixo , 5 cuartos , cociña,
baño e tendedeiro. Moi perto da parada do bus. 8.500.000 Telf. (981)
263617.

11 Merco·casa con terreo nos arredores de Vigo . Perguntar por Raquel no (986) 42 04 88, en horas de
oficina.•

ciedade vintexenaria, pasiva ante os problemas sociais, conta con cq_laboracións como a dos artistas,
Manolo Kabezabolo, Robe
lniesta (Extremoduro) e
Fermín Muguruza, cantante do desfeito grupó Negu
Gorriak.

no cenorio
da Salo
Nova

Olimpia de
V'igo.

•TEATRO

TEATRO

A VENTO

tre utro .
•MÚSICA

PLA

O cantautor catalán apre-

sentará o 23 de Decembro
na sala Nova Olimpia, o
seu último traballo Veinte-

MINISTRO POLA CARA
Encuadre Produccións produce a

genarios, grav¡ldo en directo. O disco, critica con
mordacidade á actual so-

obra de teatro de Ernesto Caballero, dirixida por Antonio Simón e
in~erpretada ¡:ior Antonio Duran
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Teatro Avento apresenta o
Sábado 13 de Decembro,
Quen matou a Mari Lauri?.
O pase comezará ás 11 da
noite na S. C. D. de Beinbrive. +

Morris e Ernesto Chao. O det~rioro
e falla de escrúpulos da maior parte
da clase política, a manipulación o
desarme a que, en moitas ocasións,
someten a sociedade civil e o secuestro da verdadeira verdade por
parte dos meios de comunicación a
favor das mentiras e intereses dos
que mandan e conceden as subvencións e contratan os grandes paquetes de publicidade, son algunhas das liñas de referéncia nas que
se apoia trama Ministros pola Cara.
O grupo de teatro xa comezou a
xira que ainda ocupa o·s meses de
Decembro e Xaneiro. Para o que
queda de mes a van estar: o Venres
12 en Boiro, na Casa da Cultura. O
26 actuarán en Cee no Instituto de
F. P. Fernando Blanco e o 27 en
Caldas de Reis no Auditorio Municipal. En Xaneiro o Z de Xaneiro
en Carballo no Cine Rega, o 10 en
Narón na Casa da Cultura, durante
os dias 15 e 16 eh Santiago no Te- ·
atro Principal e desde o 23 ao 25
en Ourense no Tea'trQ Principal. t

Horizontais:
l. Vaso sanguíneo 3. Contracción do pronome persoal 5 .
Ruín, infame· 6. Movemento periódico e alremativc1'de ascenso e descenso das augas do mar 8. Da· súa propiedade 9.
Dirixinme a un lugar 10. Ao revés, carta da barralla 12.
Froito da nogueira 13. Muller que deu a luz un ou máis fillos ou filias. 14. Que non teñen nada dentro 15. Vocais
de de i 16. Abreviatura de número 17. Furia ou cólera, no
plural 18. No plural, de temperatura inferior á ordinaria
19. Que se pode aproveitar 21. Ao revés, boto sal 23. Ao
revés, bebida que ten como compoñente auga con gas 25 .
Espida, sen roupa. 27. Que non teñen nada dentrO' 29. Parecía 30. Necesidade de be1ler 32. Que ten a natureza do
óso 34. Ao revés, igrexa episcopal. 35. Extravagante de
xenio ou comportamento 37. Terreas inhabitados ,39. No
plural, unha muller para os seús fillos 40. Dirixíanse a un
lugar 41. Símbolo do sodio 42. Ao revés, cabeza de gando.

Verticais:
l. Percibiu pola vista 2. Pronome de terceira persoa 3.
Parte final do brazo 4. Ao revés, deus exipcio 5. Momento ou ocasión 6. O mesmo que moi 7. Bañe con auga feryendo 8. Erguer un pouco 9. Abreviado, familiar 11. Ao
revés, produce son 12. Número de Identificación Fiscal
13. Parte da perna das cadeiras ao xoello 14. Río do País
Vasco 16. Embarcación grand!!! 17. Q mesmo que tu, ao
revés 19. Utilizase 20. Demostrativo feminino plural 22.
Adverbio de lugar 24. Reces 25. Consoantes de nós 26.
Ao revés, ausencia total de calquera cousa 28. Secuencia
crecente ou decrecente 31. Existían 33. Sentir amor por
alguén 36. Concello de Pontevedra que ten un mosteiro
cistercense 38. Ao revés, unidade coa que se mide a velocidade dos barcos.•
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• Vendo piso en Ponteareas (95
m 2 ). Todo exterior. Tres cuartos,
dous baños, garaxe e trasteiro. Tamén o cámbio por outro en Vigo .
(986) 66 04 33. Perguntar por Esteban de 20 a 21 h.

ARTI TAS DE
AVANGUARDA

ALBERT

XOAN COSTA

0

·~z o:::w ·zz svs3 ·oz
3Svsn º61 .lI ·¿ 1 OVN
·91 vrno ºtl OlSOW
·n :!IN ·n SOV ·11 WV:I
'6 '8:3íl0'8:3:0S º8 301K>
-s3 ·¿ mw ·9 Za/\ ·s -av
·t NVW ·r 13. ·z 011\ ·1
SllDfll;}/\.

·-a3s ·ztvN ·1t NVT ·ot
SIVN º6f SOW1I3 ·¿r 0'8:
-V'l:I ·sr S3 'tf V3SO ºZf 30
-3s ·or V'l:l3 ·6z SVY) ·¿z
vnN "S'Z soav TZ SVlO
·IZ 1un ·61 svnB ·81
SV'l:II ·¿ 1 WílN ·91 31 ·s1
SOY) "H IVW TI ZON ·n
vs ·01 Nm ·6 ms ·8 311
· ·-vw º9 lIA ·s VW T Va/\ ·1
SJlr.IUOZ1JOH

ANOSA ·TE

DiREcroa: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNALl'TicA EonoRÁ: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración , Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30·. Redacci~n (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01.
¡,

• 11 DE DECEMBRO • 1997 • Nº SOS • ANO XXI • IV XEIRA •

AReal Académia da Saudade fai mudanza
*

XELIS DE TORO

as 25 mil pesetas que
lle custou o taxi e o xan~
tar.

MANÚEL VEIGA

A Académia Galega tivo
nos· anos que levamos
de autonomia tanto prestíxio como a Sagrada
Orde da Vieira , ainda
que unhá actividade
máis escasa. Certo que
os seus meritórios estudos , ·case unicamente
centrados na lexicografia, non -son para acadar
amplas
audi$ncias.
Tampouco pode ser moito o eco dos seus ,debates se ternos en conta
que á maioria deles se
celebran por delegación,
unha fórmula que a bon
seguro é útil para moderar a agresividade das
polémicas, sobre todo
naquelas tan decisivas e
encontradas como a que
deu o visto bon a actual
normativa oficial.

...

A chegada á presidéncia
de Del Riego abre un
periodo de espectativa.
En primeiro lugar estamos ante un rexuvenecemento: Garcia ·Sabell
tiña 88 anos e Del Riego
85 . En segundo lugar a
Del Riego enténdeselle
o que quere dicer e a
García Sabell, nos prólogos, non se lle entendia
nada (como Delegado
do Governo, en cámbio,
explicábase moito me llar) . A mocidade de Del
Riego (foi das Mocid ades Galeguistas ), e os
ímpetus que esta con leva, choca coa indoléncia
e a retranca dalguns que
En Xuño de 19S7, catorce escritores, en representación dun grupo de setenta intelectuais, ocuparon a sé
da Académicf e pediron a dimisión de García Sabell e-;, protesta polo parálise que sofría a entidade. ·os
xa ·dixeron: "hai que freaocupantes foron Antón Avilés (Presidente da Asociación de Escritores), Méndez Ferrin, Uxio Novoneira,
lo". Del Riego adem ais
Manuel Maria, Femán Vello, X.M. Alvarez Caccamo, Lois Diéguez, X.I. Taibo, Pilar Pallarés, X. Rodríguez
decindo que
comezou
Barrio, Paco Martín, Manuel Lourenzo, Antón Reixa e Manuel Lueiro. Á esquerda da imaxe, Garcio Sahabia que pular polo gaO traballo anua( de cor;i- bell escoita a Méndez Ferrin, á direita.
·
·
lega e deulle a razón á
vocar o Dia das Letras
cedente que un académico da Mesa de Normalización. Na priGalegas e escoller un autor pabell (dous ra,dicais perigosos)
meira reunión, baixo o seu manlevábanse mal, primeiro con Algalega ocupase a letra xota, a
ra conmemorar vese limitado
non ser que este fose Isaac dato, desculpouse a inclusión do
por un orzamento magro, case
bor e logo con Fraga, pero non
existen probas .de que isto fose
Alonso Estravis, autor do mellor topónimo La Coruña nunha reridículo . Tanto Ramón Piñeiro
cente publicación da casa. "Foi
asi. Alguns se cadra xulgan que ,e máis completo dicionário galecomo despois Garcia Sabell unha gralla", dixeron , que , cago existente, pero devoto das
o seu anterior presidente , dea Académia, en realidade, é unsualmente -amp li amos nósteorias reintegracionistas e polo
ha cousa para ter e non tér
metido en Maio- queixáronse
foi cadrar no "L" e non en nen{lembremos o ser en si e o ser
tanto non apto para formar par:.
de modo reiterado desta econom i a de subsisténcia que non
para si da filosqfia da saudade) , te do Clube (istá, claro está, a -g un ha outra letra. Agardames
que o laborioso traballo erudito
pe rmitia !impar as humidades
un suxeito de ocasió"n, como o
non ser que- a reforma anunciade Constantino Garcia non se
da coa chegadá de Del Riego
das paredes , nen catalogar
idioma galego ou como o somacabe derramando polo famobreiro e o refaixo no traxe rexiochegue a tanto como para acamáis alá de un par de centos
sos duendes de la imprenta.
dar un acorde normativo que
de libros , catálogos e folletos
nal, un organismo que está ben
cada ano. Gárcia Sabell chepara o protocolo e para oficialipoña paz onde hoxe só hai desPor último, cómpre- rebati r aos
gaste mútuo de esforzos que
gou mesmo a realizar ímprobas ·zar a normativa, dé modo que
que acusan a Académ ia de
as autoridades se poidan xustideberan ser utilizados no único
xestións ante o Delegado do
sectária, cando o que hai na
Governo para ver de aumentar f icar diante da xente, decíndocamiño da normalización).
sua actitude é un con stant e
este subsídio. As prioridades
lle: se non estás de acordo reVolvendo ao rebaixe de acadéexemplo de pluralidade. Tanto
xacobeas no caso de Sabell e clámalle á Académia, igual que
os rollos macabeos e outros
deixa fóra a Ferrin como a Isamicos , que alguns viron como
antes se decia: reclámelle
un atentado á pluralidade e ac Diaz Pardo, tanto a Novoneifastos na etapa de Piñeiro (sigmestre armeiro~
ra como a Maria Xosé Queizán,
nados polo tránsito da tradición
contrário ao afán de facer máis
tanto a Manu el Maria com o a
á modernidade) impedíronlle á
Hai uns dez anos, nun dos deactivo o organismo , hai que diIsaac- Alonso Estravís, tanto a
Académia facerse con fondos
nodados esforzos por revitalizacer que no futuro pode permitir
Bernardino Graña como a Xosé
la, a Académia rebaixou o seu
que os académicos señan meque tan sequera iar:i permitir o
mantemento en bon estado dos
número de eméritos de 40 a 25 , nos, pero máis satisfeitos, grá- Manuel Beiras. Se cadra a Del
é dicer: tantos como letras· do
legados que alí se depositan,
Riego parécelle demasiada pl ucias ao pago das corresponabecedário galego. O último
ralidade para deixar á marxe e
nomeadamente o da Pardo Badentes dietas que hoxe non se
zán , aquela ínclita gallega a la
cobran e que poderian ser re - decide renovar , imp ulsar e
avancé de actualización normativizadora rebaixou o número
muneradas sen ter qye elevar
española (como despois do 36
agrandar a Académia. Que tese definirian tamén a maioria de letras a 23, polo que é de
demasiado o orzamento. Xa diña máis sorte e azos que Piñeixo Del Riego que tivera que ir e .ro e Sabell que tamén entraran
dos membros numerários) . Hai
supoñer que no futuro se produzan duas baixas ou demi-· volver á Coruña á sua toma de para o mesmo e xa vede s.
quen di que a Académia non tiña fondos porque Piñeiro e Sasións, toda ':'.'ez que seria improposesión e poñer do seu peto
Conta coa nosa confi anza.•
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In Galicia
we-have a '
tradition

C

ae a n a ire e unha pe quen a tropa que ten n
común ter sufri do o acciden te xeográfico de ter nado
en Ga licia (a lgú n aín da nin
iso, senón q ue foi algún dos
eus pai ), atrave a Landre
cara o Oe te en busca do ru mor da gaita. ¿Qué e o que fa¡
aos galega ser así? ¿Así como?
A í de a maneira . M ter e
dentro d catro latas mal po ta , cruzar un mundo d tráfico, pagarlle unha pecunias na
porta, coller unha cer xa n
man e poñerse a criticar cando
ae gaiteiro, aínda n n comenzou a ro ar e xa d safina.

Alíe raba pola banda do galega , a bailarina, a ollaparao lado , o malpen ado, o d dos fino , a tía qu foi bu car
un autógrafo para maTILlarlle
a eu sobriño de Vigo "para
que vexa e e tamo civili:!ados aquí en Londr , mánd
che un autógrafo de Carl
Núñez".
Pola banda do inglé e raba
máis nutrido, admiración, e
ap lau o, a lí e taba o "eunoncoñecíae tagaita", pero hei de
mercar un CD.
Car lo N úñez chegou, t c u e
venceu, foi unha ac[Uación
non programada, ca e que improvi ada, para non mát da ·
tre centas ou catrocentas p roas afortunada que e enteraron. O curio
que o que
mái me cham u a atención, (
onto no que c n ordei co lingua lixeira, malp n ad l, e
queixiñas) é que nuna virnm )'
a ningún arti ·ta g lego ~)[
comportar con tanta naturnlidade, d ignid de e pr ~ mnalidadc. Entre can ión e an~
ción ía de fiachanJo p qu na expli ación
br Galicia, e a
súa mú ica, q u e o publico
agradecía norm nt , algo a f
como "In alicia w h v a
traditi n!". +
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VALEN~A

Mércores 10, Radio Catro, canal para Cataluña de Radio N acion al,
emitia unha entrevista con Xosé M . Beiras. As perguntas eran
en catalán e asresposras en galega . O d ía anterior Faro de Vi.:
go publicaba unha entrevista co
mesmo po lítico traducida ao
castelán. Non estaria de . mái
q ue Beiras selecionase as entrev istas que con cede (son moitasas que ten solicitadas) en base
respeito
id iom a do país
que mos tre o xomal. N on -será
demasiado pedir despois de case v in te an ós de a utonomía .
Ao Faro tamén lle v iria ben ese
recoñece men to da língua própria para festexar os seus 145
anos de história. +

DO MINHO
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