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el Matutes brinda aos xibraltareños un estatuto de minorias que non admite para os olivenganos

Xibraltar contra Oliven~a
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A ofensiva do governo Aznar pala soberania de Xibraltar dentro do proceso de construcción da UE, ten o valor dun alegato contra a ocupación
pañola de Olivenc;a, no distrito alentexano de Portalegre, anexionado á Badaxoz desde 1801. Oliven<;a tiña que ser restituida a Portugal polos
compromisos do Tratado de París de 1814 e do Congreso de Viena (1815), pero o Governo español négase a consumar a devolución desde aquela.

Fraga disposto
a impedir
a tractorada
do sector ·lácteo
'seña como seña'

-._ ~~~- Despois de OCUPCJf' 05 oficil'ICl5 centra.is de CaixaVigo (como 5e ve na
Ímeule) en protesta polo apoio de.ta entidade á privatización, 05 traballac:lores de Barreras decicru-on o
pasado Martes 23 pecharse nas
insialacións do al1eleiro vigués orr
ele teñen previsto pasar o Nadal.
Os traballadores coidan que poden estarás portas dun intento da
liquidar a empresa, como sucedeu
con Alvarez e Motores Deutz, a fin
de convertir en urbania:ábeis os terroos que actualmente ocupa. O
gn1po comprador foriase co asteleiro por só 750 millóm de pesetas, $0 menos dos investidos polo
Estado na foctoria en 1997. A vendo está na actoal:idade pendente
da decisión do Consello de Minis-

O BNG apresentou na primeira
sesión plenária do Parlamento
da lexislatura unha proposición
non de leí para solicitar do governo galega a defensa efeitiva
dos intereses do sector lácteo
tanto no país como diante do
governo central e das institucións europeas. A proposta non
toi aceitada polo PP, que entende que xa está facendo daban- ,
do polos gandeiros "dentro da
legalidade". Pola sua banda, o
PSdG-PSOE mália dar o seu
apoio á solicitude dos nacionalistas incidiu na necesidade de
manter o sistema de cuotas para equilibrar o mercado. (Páx. 4)
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DICCIONARIO DE SINÓNIMOS
DA LINGUA GALEGA

O bocadillo

Camiño Noia, X.M. Gómez Clemente, Pedro Benavente
(Coordinadores)

As recente palabras de Francisco Vázquez: "Amin o único que me
interesa é A Coruña e España", on máis que unha confesión (por
outra parte incongruente co actual proceso que vive o partido do
que el é secretário xeral). A palabra mencionadas son expresión
dun proxecto político que ten como mentor ao ministro popular
Mariano Raxoi (e que a ninguén extrañen estas coincidéncias
transpartidárias, este espécie de frentismo preconizado cada vez con
máis claridade polos dous partidos estatais).

25.000 entradas e 175.000 sinónimos.
Inclúe léxico patrimonial e
indicacións sobre o nivel de uso das
palabras. Un instrumento
imprescindible para os que traballan
c~ p,_osa lingua.
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Raxoi pensa que a poderosa estrutura estatal xa non se basta para
frear o ascenso do nacionalismo nas tres nacionalidades históricas e
ideou unha táctica de bocadillo que se complementaria cun refor~
talecido estatuto municipal. Velaí que a autonomía dos concellos,
sempre reivindicada desde a base social e sempre desprezada palas
direitas estatalizantes, poderia servir de alternativa oportunista aos
enfermos de españolitis. A idea de Raxoi non poderia atapar un
apoio máis entusiasta que o de Vázquez, un membro da vella garda
socialista que tivo como divisa ideolóxica na década dos oitenta a
da España das cidades. Un equivalente mal disimulado -e movido
palas mesmas obsesións- daquel mapa franquista no que só tiña es~
pácio a palabra España e as cincuenta e unha províncias. •

mobilíianse contra a
represión do galego
na Universidade
A regresión que na Universidade
compostelá está a ter o galega
provocou que os estudantes recorrisen á mobilización e á revitalización da Plataforma por unha
Universidade Normalizada. A recriminación a unha aluna por talar galego por parte dun profesor
de Medicina desembocou nunha
numerosa manife~fación. (Páx. 5)
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Ocompromiso de devolución da praza alentejana espera mellar ocasión desde 1801
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pon de actualidade a reintegración de Oliven~a
a Portugal
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sta norma configuraría un estatuto de minorias para favorecer
a transición de soberania á España, non diferente do que fen a
comunidade alemá na_Walonia
belga, por exemplo. En Portugal
advirten que esta oferta xenerosa de Af>el _Matutes poderia aplicarse a Olivenc;a. "Talvez seja
de recordar -advirte Carlos
Eduardo da Cruz Luna, profesor
de historia de Estremoz-, que o
ministro espanhol Abel Matutes
afjrmou na ONU o passado· 26
de Setembro que Gibraltar é
urna situac;áo colonial por resolver, supóe 'un atentado contra a
integridade territorial espanhola
e náo lhe é aplicável o direito a
auto-deMrminac;áo: o território
de Gibraltar era parte integrante
de Espanha e os espanhois que
o habitavam foram expulsos ao
establecer-se urna base militar"_

E

É algo que merece aplausos,_
comenta o profesor da Cruz "pero náo esquecendo que, ao contrário de Olivenc;a, nao existe
para Gibraltar nenhum Tratado
de Devoluc;áo". O comentário do
historiador alentejano publicadq
polo rotativo de maior difusión
en Portugal, o Jornal de
Noticias, retírese aos compromisos de 1814 e 1815 para a restroces ión de Olivenc;a. No Trat;:¿Ido df? Paris imposto por Inglaterra, Austria, Prússia e Rússia á
Franza de Luís XVIII, Olivenc;a
era direitamente restituida á
Portugal. De novo no Congreso
de Viena, o 9 de Xuño de 1915,
a delegación dirixida por Queirós Veloso impuxo o artigo 105
que recoñece textualmente "a
xustiza da reclamación de Portugal sobre a vila de Olivenc;a e
outros territórios cedidos a España polo Tratado de Badaxoz
de 1801 ", e comprometese a
"empregar por meios conciliatórios os seus mais eficaces estorc;os a fin de que se efectue a
retrocesión a favor de Portugal".
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A diplomácia española fixo de
Olivenc;a un símbolo da soberanía adquirida pala forza. e non
negociábel; sucesivos gov~rnos
portugueses eludiron o asunto
en momentos de boa relación
con España para non pertubar
a armonía e, nos periodos de
tensión, para non agravalas.
"Urna infracc;áo de direito internacional náo acaba no momento em que dais Estados estáo
de boas relagóes -protesta Carlos Eduardo da Cruz-. Caso
contrário bastaría, por absurdo,
que Portugal e a lndonésia estabelecessem rela9óes cordiais
para automátiGamente a
questáo de Timor-Leste se conPasa á páxi.na seguinte
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Ven da páxina anterior

siderar ~ncerrada. Ou, pela
mesma lógica, como a Espanha e a Grá Bretanha mantem
bons lagos entre si, Madrid
consideraria a questáo de Gibraltar como solucionada". ·
Pala contra, ·os portugueses opinan que tanto a inclusión dos
Estados español é portugués na
UE, como o longo periodo de
boas relacións que atravesan
deberian server para tratar en
boa armenia a reintegración de
Oliven9a. A actual revi'sión do
caso xibraltareño conduce ao
descobremento de que o momento oportuno non chega desde 1814.

No ano 2001 cumpriranse 200
anos da toma de Olivem;a palas
tropas españolas. O tratado de
paz entre Inglaterra e Franza de
1801 parece demonstrar que Inglaterra procuraba garantir os
direitos portugueses sobre Oliven<;<a. Da Cruz enumera as etapas da eterna cuestión pendiente da diplomácia .ibérica. Non se
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abordara nas décadas de 1820
e 1830 por causa da situación
inestábel tanto en España como
en · Portugal; en 1835 houbera
de discutir::;e pero a caida de
Mendizábal arriou o asunto dos
protocolos entre os dous governos; en 1903 prometeran incluilo nun encentro de monarcas
ibéricos, pero non se tratou para

non derramar as boas relacións;
a República tamén evitou axitar
o litíxio pero foi na coincidéncia
das ditadüras de Salaz.ar e
Franco cando España resolveu
colonizar profundamente a rexión de Oliven9a.
O ministro de Franco lbáñez
Martín, citado por da Cruz, ex-

España oferece a Xibraltar un estatuto especial. Os portugueses din que seria xusto aplicartlo a

Oliven~a.

En Portugués

plicaba"así en 1959 a política
española a respeito de Oliven9a: "a nosa preocupación
debe ser cuidar ao máximo a cidade de Olivem;a para que ninguén poida obxectar no senso
de que, se fose portuguesa, haberian mirar mellar por ela; no
que respeita ao interior de Portugal, debemos esperar que o
tempo erosione aos poucos o
que realmente norí é mais que
un problema artificioso. O tamén
franquista Martinéz de Bedoya
comparaba en 1950 Xibraltar
con Olivenga e recomendaba a
devolución da praza portuguesa
"pára termos (os españois) títulos morais na nosa reivindica- ·
ción de Xibraltar".
Olivenga foi reivindicada durante a prirneira campaña eleitoral '
despois do 25 de Abril. Hoxe figura expresamente no programa do PCP, no do Partido Popular Monárquico, que colocara
un vereador en Lisboa nas últimas autárquicas, e no da Direita
Renovadora Nacional.

José Acúrsio das Neves, Augusto Soares de Azevedo. Henrique
da Gama Barros, Fortunato de
Almeida, Ángela Ribeiro e Ventura Ledesma teñen escrito sobre a usurpación de Oliven9a.
Da comparación concreta entre
Xibraltar e Oliven9a ocupárase
o historiador Estácio da Veiga.
Da Veiga sinala que a poboación de Oliven9a non foi expulsada pero si levada a esquecer
e descoñecer case todo o que
se relacionase co seu pasado. A
lingua mantense a pesar de todo. Os guias do Museo Etnográfico de Olivern;a atenden espontán e m ante aos visitantes de
Portugal na sua lingua, pero instálanse no español asi que alguén inquire sobre a soberania
. en litíxio.

O_s tempos de ·armonía entre
Madrid e Lisboa nunca serveron
para revisar a situación de Olivenga. Hai quen pensa que a
reivindicacion poderia recuperar
momento coas diferenzas entre
os dous Estados polos recursos
hídricos ou a derrota do governo
Aznar no seu intento de conseguir a subordinación de Portugal
na OTAN. Abel Matutes di que
entre parceiros da UE, as reivindicacións te·rritoriais non poden
ser problema.+

Oliven9a foi integrada no territóri o portugués polo Tratado de
Alcañizes (1297) e recebeu carta foral e fortif icación do Rei
dom Dinis un ano despois. Como praza forte, Olivern;a foi obxecto de várias e distintas ocupacións españolas, principalmente no decurso das chamadas Guerras da Independencia
( 1143) e da Restauración
(1640) , pero en todas as ocasións reintegrouna Portugal.

que resultasen deste plano de
esgazamento.

O governo de Madrid comprometérase coa Franza republicana a evitar o bloqueo inglés dos
portas de Portugal e preparou
unha estratéxia de división do
mapa luso pala canea do Texo,
desde Oliven9a ao mar. Godoi
aspiraba á coroa dundos reinos

As tropas españoías mandadas
por Godoi deron aberta unha
cuña de cincuenta quilómetros
en dirección Oeste en terra portuguesa, sobre a beira Sul do
Texo. A Campaña militar foi un
fracaso para os afrancesados
que a titularon de Guerra das

Un puñal nas costas
Laranxas (1799), polo agasallo
de laranxas de Olivenga que
Godoi enviara á raiña en Madrid.

sistentes intervencións políticas
e-'diplomáticas. O Congreso de
Viena (1815) tamén confirmou
no seu protocolo os direitos de
Portugal sobre Olivenga.

O Tratado de París (1814) recoñece u a soberania portuguesa
España desenvolve desde
de Oliven9a, ainda que o Gover- · aquela un intenso proceso de
colonización que fracasou, con
no español resiste desde aquela
todo, na sustitución do idioma e
a devolucion. Para acadala, o
nos costum~s . A monumentaliGoverno de Lisboa realiza per-

dade de Olivenga é rica nas arquitecturas manuelina e renacentista: Santa Maria do Castelo, a lgrexa da Misericórida, a
Casa do Cadaval o Castelo etc.
Olivenga non foi castelanizada
como Olivencia senon como Olivenza. As poboacións de Juromenha, A Amorreira, Ramapalha, Fontes, Sao Bento e Sáo
Jorge , convertéronse por mor
da ocupación en Juromeña, La
Amorrera, Ramapalla, Fuentes,
San Benito e San Jorge.
O nacionalismo portugués reclama desde 1801 Olivenza. Na
mesta literatura redencionista
sobre a comarca ocupada, repitese a comparanza de Olivenga
con un puñal cravado nas costas de Portugal.+

España receita en Xibraltar a cura para Olivenga
Na intermitente demanda da soberanía de Xibraltar,
cedida xunto a Menorca por Felipe V como imposto
internacional de lexitimidade, aparecen tres extorsións
que lle rebaixan ao Governo español a autoridade
moral: Ceuta, Melilla e Olivenga. As duas primeiras
son prazas qué no espazo e no tempo pertencen a
Marrocos ainda que fosen plenamente colonizadas por
España desde 1496 e 1557. Olivenga é unha comarca
do Alentejo portugués que foi ocupada polas tropas
españolas en 1801, nun plano fracasado de Godoi
para dividir e anexionar Portugal.
Olivern;a será o derradeiro intento pala forza de
España para Coloflizar Portugal, animada polo coro
de pensadores nacionalistas que adoitan considerar
a independéncia lusa un accidente. A partir da
campaña napoleónica, as alianzas internacionais de
Portugal establ$cense previsíbelmente sobre a base
da oposición aos intereses glol;>ais. tjo E_stado vi ciño.

e

Esta disgresión estratéxica de Portugal a que lle
serve a Madrid de pretexto para non cumprir durante
case douscentos anos o compromiso asinado no
Tratado de Paris de reintegrar Oliver:ic.;:a a Portugal.
O ministro de exteriores do PSOE Femando Morán abrira
en 1984 unha via de escape a esta posición intransixente
do nacional[smo español con Portugal ao anunciar que a
reivindicación de Xibraltar tiña un tratamento distinto entre
Estados parceiros ·na UE. Morán asumia de feito que
Portugal poderia facerlle un cesto ces mesmos vimbios
argumentais á posición española en Oliven9a..
Abel Matutes define un anaco máis a proposta de
Morán qO definir para os xibraltareños un estatuto de
minorias que acae á situación de .Olivenga: un réxime·
xuridico e económico especial, a protección da língua.
e a cultura, dobre nacionalidade e a asunción
d~rr~qeirq d? sop~rani? polo Estado reclamante.

Entre outras voces portuguesas que esixen o mesmo
trato que os españois prometen a Xibraltar, o
historiador da Cruz Luna lembra que España asinara
un compromiso de devolución de Olivenga, o que non
é o caso de Xibraltar, e sinala que un periodo de dobre
administración na colónia española do Alentejo
poderia corrixir anos de imposición cultural sobre unha .
poboación que non fara sustituida como na colónia
británica de Cádiz.
. ·Que reproche se lle pode facer á posi.ción portuguesa
de querer solucionar pala via do diálogo entre parceiros
o que outros quixeran derramar con violéncia?
Nengunha, se por ribá a proposta á que se queren
acoller procede do Governo español disposto a superar,
por fin, unha funesta tradición na política exterior de
intransixéncia co feble e de febleza ca poderoso.+
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Fraga reunirase coa ministra de Agri~ultura para buscar meqidas, 'dentro da legalidade'

OBNG pide solucións para o sector lácteo mentres
os social.istas queren implantar o modélo,andaluz
sector lácteo" e manifestaba
o deputado do grupo mixque "estamos en Europa e
to-, Xosé Manuel Pazos, '{
ternos que aceitar as regras
daba o seu apoio sen reO BNG apresento.u na ·primeira
de xogo'~ Para o deputado
servas á proposición do
sesión plenária do Parlamento
do PP "seria iluso pensar
BNG .e culpaba da situada lexislatura unha proposición
que poderian producir e
non de lei para solicitar do goción que atravesa o sec- -· %
manter os prezos" se non
verno galego a defensa .efeitiva
tor tanto ás presións da t
existiran as cuotas porque,
dos intereses do sector lácteo
UE como ao governo cen- ~.
ao seu entender, os gandeitral. Poi a contra, pésie ,,
tanto no país como diante do
ros galegas "non poderian
apoiar a pro posta · nagoverno central e das institucompetir con Holanda e
cionalista, os socialistas
cións europeas. A proposta
non foi aceitada polo PP, que · engadian no seu discurso
Alemaña". Por estas razóns, o parlamentário popuimportantes matizacións
entende que xa está ·facendo
lar anunciou que o seu gruque o próprio Francisco
dabondo polos gandeiros "denSineiro definía como "dispo non apoiaria ·a propositro da legalidade". Pola sua
crepáncias na filosofia qe
ción apresentada polo BNG
banda, o PSdG-PSOE mália dar
ainda que si asegurou que
o seu apoio á solicitude dos na- -base".
"Fraga reunirase coa miniscionalistas incidiu na necesidaO deputado do PSdGtra" para tratar o tema "iso
de de manter o sistema de cuoPSOE, para amasar esas
si, dentro da legalidade".
tas para equilibrar o mercado e
discrepáncias, mesmo coUnha legalidade que hoxe
o próprio portavoz socialista,
por hoxe obriga aos producmezaba a sua intervención
Einílio Pérez Tourifio, propofiia
defendendo as restricións
tores a pagar a multa por
á cámara, artellar un modelo
da UE "marco económico
sobreprodución e que amesemellante ao andaluz, para
en que nos movemos", poaza con multar aos estados
defender o sector lácteo cola "necesidade dun marco
se estes se fan cargo dela.
mo ali defenderon o do aceite.
que regule o mercado global" e
Moito máis alá chegaba o depuDiante destas afirmacións, o deprefería centrar a sua argumentatad o do PP, Roberto Castro,
Os gandeiros galegos que soputado nacionalista pediu ao goción "nas medidas concretas"
quen seguindo a táctica que ven
brepasaron a sua cuota de proempregando nos últimos temdiante da ameaza de multas. Unverno galego_que explicara por
dución leiteira na campaña 95has medidas que "nos preparen
pos recurría ao enfrontamento
que en campañas anteriores se
96 recebiron xa a comunicación
para a agricultura do futuro epa- : dialéctico desviando a atención
puido pagar a multa mentres que
da multa, cuxo importe total suna actual se consideraria unha
ra solventar os problemas".
do tema a debate. Diste xeito, o
ma 1.800 millóns de pesetas. O
ilegalidade. Lembrou o direito a
parlamentário popular asegurapasado xoves 18 de Decembro
ba que "nós estamos tr~ballan- - traballar que mesmo se recoñePero. na vez de apresentar memanifestábanse en Compostela
do mentres vostedes están nas
ce na Declaración de Direitos
para reclamar dos governos· didas axustadas á realidade gabarricadas''., en referéncia aos
lega, aos médios hu~anos. e
Humanos. Acusou a Fraga de
central ~ galega solucións e o
apoios amasados polo BNG aos
aos modos de expl_otación do
enganar aos produtores coas
portavoz do SLG adiantaba a ingand.e iros labregos tanto nas
país, o parlanientário socialista
suas promesas de última hora e
tención dos pro.ductores de le.mobilizacións levadas a cabo
lembrou que mesmo se pode
var a cabo unha tractorada para · facia un chamamento para tomar como exemplo "o interesanconsiderar anticonstitucional a inpolo sector, como ~través de
o próximo 20 de Xaneiro.
te modelo andaluz", no que se
propostas parlamentárias.
tención da administración galega
xuntaron os sindicatos, os eme estatal de obrigar ás empresas
O BNG, transladaba ao parlapresários e as administracións
Dacordo coa argumentación dos
mento as demandas deste seclácteas a exercer como entida"para solventar os problemas do
socialistas, Castro incidía en que
tor o pasado luns 22 de Dedes recadatórias retendo o pago
aceite de oliva".
"o sistema de cuotas defende ao
aos produtores sobrepasados.+
cembro, e o deputado nacionalista Emílio López Pérez aseguraba que "non é a tecnoloxia a
que despraza aos labregos seesde a terraza do
proxeccción internacional,
nón as decisión políticas". UnHostal dos Reis Camando e ordeno, ben
de
has decisións que afectan ao ·
_tólicos, pode admivisto polos militares, a cusector lácteo e que xa provocararse a fachada da Igrexa da
ria romana e os ianquis, deron "un descenso dos prezos,
Angustia de Abaixo. Na
cantad o na teoría e na
inferiores no ano 1996 aos do
comixa superior deste tempráctica polo uso do espaano 1989" e que á sua vez conplo sitúanse catro estátuas
ñol e árnant\! da nova cocilevaron un descenso da renda
de grande feitura e precio. ña, os Montecristos e o
agraria, do número de explotasismo. AB figl,lras represen, máis ráncio ceremonial
cióris, que "no ano 1985 metan as catro virtudes cardeprotocolário. A outra opdraban a razón de 5.000 por
nais, segundo a. ortodóxia
ano e que na actualidade desción posíbel a utilizar é un
cenden a un ritmo de 3.000 por
católica: Prudéncia,. xustiza,
Fraga xoven e pletórico,
áno" e a diminución dos activos
fortaleza e templanza . .A
botado para adiante, forxaagrários.
versión popular ten converdo no Monté do Faro, con
tido estas esculturas nos catradición victoriosa en ba""
O parlamentário nacionalista
tro paos da baralla ao identallas locais e nas trifulcas
acusaba ao PP de colaborar no
tificar os elementos decorativos das virtudes cos naientre caciques provinciais, asíduo de feiras, consumí· desmantelamento do sector
pes difundidos t'nundialmente por Heráclio Foumier. . dor voraz de productos da terra do tipo da empanada
coa imposición dunha multa
O artista de tanto querer dotar de realismo e detalle a de xoubas ou dun completo cocido, directo no tema
"política" e de non respeitar "as
sua obra o que fixo foi sometela ao ridículo. Desprodas mulleres (na cociña, na cama ou como adorno),
regras do libre mecado que
vistas da rixidez simbólica da doctrina pola forza e
sen prexuizos para falar galego e mesmo botar un caratanto defenden para u.ns sectolonxe dos tempos nos que só existia unha única verllo no parlamento, un home feito neste País até o
res" mentres que se aceptan lisión, as virtudes pasaron a converterse nos reis de coponto de ter feito o se1vizo militar en Figueirido, quemitacións para outros. Ao enpas, espadas, bastos e ouros.
rido polas bases ao ver nel un padriño disposto a pagar
tender de López Pérez, estas
os ".Otos con centros de saúde, pistas asfaltadas e casas
limitacións están a provocar
· Nun acto de crueldade política co próprio candidato e
de turismo rural sen clientes pero sempre completas.
unha redución da produción e
falta de respeito para cos contrincantes o Partido Podos benefícios, cando se non
pular prepara un sucesor ou vários a imaxe e semeO povo tamén fará a sua versión das imaxes elaboradas
houbera 'cuotas, "na actualidallanza do actual Presidente da Xunta. Un Iribarne de no cuarto escuro qa Nécora (sede do PP en Galiza). O
de pode.ríanse estar producindo tres millóns de toneladas de
coarenta e poucos anos, con experiencia de govemo
perverso dos adxectivos será proporcional co patetisleite".
en Madrid, de contrastado prestíxio profisional, con
m<? da caricatura que se apresente á visión cidadá. +
-O- PAULA CASTRO

D

Vl.Cl.ÜS. e Vlºrtudes .

Udia Senra.

Á sola dos zapatos

de Lidia Senra
Na primeira parte da sesión
plenária, aos do PP
parecéulles mal que un
deputado da oposición se
referise a unha responsábel
do sector farmacéutico. Por
iso, pediron que non se falara
de quen non estaba na
cámara par~ defenderse.
Non tiveron o mesmo pudor
cando o deputado do PP,
Roberto Castro, provocou as
risas dos seus
correlixionários dicindo de
Lidia Senra que é a "musa"
do deputado do BNG Emílio
López Pérez, ademais da
sua ''ventrílocua". López
encarregóuse de lembrarlle a
Castro que ''vostede non é
quen de bicarlle o zapato
porque llo lixa" e tivo que ser
o próprio Xosé Manuel Beiras
quen lembrara que ''se á
mañá facer referéncia dun
alto cargo da administración
se consideraba unha
indignidade, que se aplique a
mesma vara de medir e que
non se poidan referir dise
xeito a dona Lidia Senra". +

Topónimos
en galego
Alguns deputados do PSOE
estiveron tanto tempo en
Madrid que esqueceron os
topónimos galegas. Emílio
Pérez Touriño pasou toda a
sua intervención talando da
· autovía de "Piedrafita". Ao
mesmo tramo de "Piedrafita"
referíuse o deputado do
grupo mixto, Xosé Manuel
Pazos e cando interviu o
parlamentário do BNG,
Francisco Trigo , perguntou
se estaban talando de
"P.edrafita, Piedrafita ou
Piedrahita". Pazos matizou
que "aquí chámase
·
Pedrafita'', logo entende que
tora de Galiza haberá que
traducir o topónimo. Con ese
tramo pasará como coa
Coruña e Rente que cando
anúncia en galego a
procedéncia do ·tren tala de
"A Coruña" e cando o fai en
castellano traduce por "La
Coruña".+
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Critérios clientelares na selección
de profesorado, denúncia CIG·Ensino

5

A Federación de Ensino da CIG ven de pedir explicacións
na Consellaria de Educación polo outorgamento dunha
comisión de ·servizos ao profesor Xosé Manuel Chenlo
Martínez no Instituto Rosalia de Castro de Compostela.
Segundo explica o sindicalista Anxo Louzao, o mestre,
que desenvolvía o seu labor docente no centro da Pobra
do Caramiñal, viña anunciando antes de celebrarse as
eleicións autonómicas. que se o PP acadaba a maioria
absoluta "abandonaria o centro para poder compaxinar o
traballo docente con outro na empresa Picusa", que só
podia desempeñar se no instituto se impartian estudos nocturnos. Segundo Louzao, o traslado de Chenlo Martínez
provocou a modificación de horários do profesorado do centro, que ademais non tiña solicitado un novo mestre para o
nocturno. A CIG-Ensino ven de solicitar a inmediata supresión da comisión de servizos por entender que "resposta a
critérios -clientelares e non a necesidades educativas".+

Alotaria deixa 700 millóns

Atitudes coma ado profesor de Medicina eran impensábeis co anterior reitor

Aregresión no uso do galego
na Universidade de Compostela provoca
a reacción do alunado
*

CARME VIDAL

A regresión que en moitas aulas da Universidade de Compostela está a ter o galego
provocou que os estudantes
recorrisen á mobilización e á
revitalización da Plataforma
por unha Universidade Normalizada. A recriminación a unha
aluna que talaba galego por
parte dun profesor de Medicina desembocou nunha numerosa manifestación. Atltudes
como a deste ensinante eran
impensábeis co anterior reitor.
Tres mil estudantes nas ruas
compostelanas deron resposta
á intolerante atitude do profesor
de Medicina que recriminou a
unha aluna por se expresar nas
aulas en galega. Foi só o detonante para unha mobilización
na que se reclamaba o respeito
aos direitos lingüísticos, a normalización da Universidade de
Santiago e o cumprimento do
Regulamento de uso do galego,
un papel mellado nunha institución na que só quince de cada
cen profesores imparten ás clases en galega e na que hai estudantes que se poden licenciar
sen que nengunha das matérias das suas carreiras fose im- ·
partida en galego.
A Plataforma por unha Universidade Normalizada (PUN} foi
quen convocou a mobilizaciórí,
que lago recibiu o apoio de numerosas organizacións. Cidrán
Santamarina, voceiro da PUN,
entende que o positivo resultado dunha manifestación anunciada só en de~ dias responde
ás "inquedanzas dos estudantes para que a Universidade
estexa normalizada, comezando por que se impartan as cla-

ses en galega, que seria tamén
unha maneira de prestixiar a
lingua". Só quince de cada cen
profesores dan clases en galega. En FJsicas, Farmácia, Medicina, Optica ou História da
Arte os estudantes poden chegar a licenciarse sen ter pasado por unha soa matéria cun
profesor que talase galega. A
alternativa proposta pola Plataforma é a área con perfil lin güístico no próprio proceso de
selección de persoal docente
de maneira que se respeiten os
direitos dos alunas. Para Santamarina, o caso de Medicina
denunciado é extraordinário
pero significa o "pouso por non
tomar en sério o problema e
continúase igual, as emendas
que propoñian un avance real
na normalización foron botadas
abaixo na aprobación dos novos Estatutos". Sinala tamén
que para o éxito da mobilización foi fundamental "o apoio
das organizacións nacionalistas e de alunas de institutos".

bre os comedores universitários,
galeguizar todos os anúncios
publicitários, acadar a introdución do galego na publicación
Gaceta Universitária -que xa estaba saindo en catalán nos temas das universidades de Catalunya- e tamén que o governo
da Universidade se pronunciase
a respeito do profesor de Medicina qué impedia o exercício
dos direitos lingüísticos dos estudantes . Esta é a primeira vez
que a Plataforma promove unha
mobilización despois de ter centrado os seus estarzas desde a
sua criazón no cumprimento do
regulamento de uso do galego.
Para Carlos Manuel Callón, responsábel da Mocidade pola Normalización Lingüística estanse a
dar "pasos atrás, a oficialidade
está aprobada desde hai trece
anos. O caso do profesor de Medicina era impensábel hai uns
anos". Engade Callón que a esta
situación ven sumarse a aplicación do decreto da ministra Esperanza Aguirre do 14 de Novembro que elimina a opcionalidade
de elixir duas línguas nos estudos de Filoloxia para meter no
programa de maneira obrigatória
a Língua e Literatura españolas.

O representante da Plataforma
aponta que cando as clases se
dan en galega crece · o uso por
parte dos alunos, co que o mecanismo daria paso a unha
maior normalización lingüística
universitária. Na mobilización re- . O voceiro da Mocidade pola
clamáronse maiores dotacións
Normalización sinala que esta
non é unha cuestión particular
para os servizo_s de normalizada Universidade de Santiago,
ción -desbordado pola cantidade
senón que a situación se repite
de traballo- e o cumprimento do
nas tres universidades galegas,
Regulamento de uso do galego
nalguns casos de xeito agravaque contempla, através dunha
do sen que teñan sequer un renormativa .aprobada polo clausgu lamento de funcionamento.
tro univertário hai catro anos,
Un dos casos de incumprimento
entre outras medidas que a Unido direito dos estudantes dase
versidade se desenvolva admina Faculdade de Publicidade do
nistrativamente en galega. A
campus de Pontevedra, onde
PUN ten conseguido, ademais,
obrigan a facer as práticas de
normalizar o servizo de fotocorádio en español.+
piadoras, chamar a atención so-

A lotaria do nadal deixou na Galiza prémios por valor de
setecentos millóns de pesetas. No sorteo celebrado o
Luns 22 de Decembro duas séries do segundo prémio
foron vendidas en Porto do Son e en Vigo. Cada
número do segundo prémio está dotado con 144
millóns de pesetas. Igualmente vários décimos dun
quinto prémio (dotado con 7,2 millóns por número)
foron vendidos en Lugo e vinte séries doutro quinto
prémio foron repartidas na Coruña. Cariño, Vilalba e A
Mariña foron outros dos lugares nos que houbo
prémios. En total, no conxunto do país repartíronse uns
setecentos millóns de pesetas en prémios grandes.
Neste sorteo, Galiza xogaba case doce mil millóns de
pesetas e era a séptima Comunidade autónoma por
cartos investidos na lotaria. +

Comezan a chegar _
as multas da supertaxa
Venres 19 e Sábado 20 de Decembro foron os primeiros
dias nos que as empresas lácteas e as cooperativas
agrárias comezaron a recibir o listado oficial dos titulares de explotación multados por superar a sua cota de
produción de leite na campaña do pasado·ano. Os listados están completos e neles figuran os nomes e apelidos das persoas ás que se lles aplica a supertaxa. Os
multados teñen quince dias para recorrer e a partir de
entón as empresas terán que comezar a reter as cantidades que indica a supertaxa e que en total acadan os
1.800 millóns de pesetas. Algunhas persoas foron multadas con até dous millóns de pesetas e os gadeiros
afectados rondan os dez mil. As empresas lácteas agora terán que enfrentarse co problema de reter a multa e
agravar o conflito cos gadeiros e quedar sen fornecedores ou renunciar a facer a.s retencións e enfrentarse coa
Administración . Os sindicatos labregos realizaron unha
convocatória da Mesa do Leite para analisar a situación
e tomar medidas, entre as que poderia estar dar carácter
indefinido á tractorada convocada para o 20 de Xaneiro. + ,

Segundo os orzamentos,
as autovias non estarán até o 2001
Os recursos cos que contará o Ministério de Fomento
na Galiza en 1998 para acometer as grandes obras
públicas que están pendentes de rematar, teñen
importantes reducións, segundo se -extrae da análise
dos Orzamentos Xerais do Estado para 1998. Pola
mesma razón e porque as obras para realizar treitos de
autovia teñen un periodo meio de execución de 41
meses, conclúese que as autovias non estarán listas
antes do ano 2001, oito anos despois de 1993, data para
que o conselleiro Xosé Cuiña previa o remate das
autovias á Meseta. Para o ferrocarril, en 1998 só está
previsto investir mil millóns na Galiza. +

a

, Oconcello de Cerceda_defraudou
41 millóns á Seguridade Social
Entre 1992 e 1996 o concello de Cerceda cotizou á Seguridade Social con bases inferiores ás retribucións reais e
acumulou un fraude de 41.014.835 pesetas. Sucedeu algo semellante no Circuito Galega de Velocidade e na Rádio e Televisión de Cerceda. O fraude producíuse na declaración de complementos salariais como indemizacións,
horas extraordinárias ou dietas. As irregularidades foron
detectadas por un delegado da Unión Sindical Obreira e
postas en coñecimento do xulgado e da Inspección de Traballo. Finalmente, a Seguridade Social obrigou ao concello
a ingresQr os cartas e multouno con 250 .000 pesetas.+
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OPtNIÓN

·As EIVAS ·oA LEI SOBRE .O COOPERATIVISMO
MIGUEL MARTÍNEZ

Qué ·e~tá a pasar en Galiza co coop~rati
vismo? Por qué desde o movemento obreiro e campesiño, entre outros, se avanza
tan lentamente en experimentar coas potencialidades transformadoras da alternativa cooperativista? É un lugar común argumentar que as empresas cooperativas
son unha estratéxia máis do gran capital
para reducir custos salaríais e sobreexplotar aínda máis a quen traballa. Pero esquécese que nas cooperativas todo cámbia e
todo pode cambiar: que non só o emprego
xerado é máis estábel e' que xa non só se
traballa, serrón que se decide sobre como
organizar este e se acada maior satisfac- ·
ción no traballo. Se ben é ceno que as
empresas (ou Administracións estatais)
q1,1e monopolizan certos sectores económi~os ou certas fases das cadeas económicas como a comercialización, por. exemplo, someten ás cooperativas a unha "explotación polo mercado", tamén é certo
que nada impide ás cooperativas a espallar
as súas actividades, a intercooperar, a criar
mercados próprios e a zafarse das <lepen..:
déneias máis crueis ás que son sometidas
maioritariamente na actualidade. Por qué
non adicar máis enerxías a usar este médio, esta· ferramenta, tan sumamente "útil
para iniciar procesos de emancipación social e de autoxestión económica e democrática a gran escala?
O pasado día 22 de Novembro tivo lugar
en Santiago de Compostela o I Congreso
da Federación de Cooperativas Sinerxia. Supuña un primeiro paso para conseguir. a
visibilidade dunha unión de diversas cooperativas que desde hai anos veñen tentando poñerse ao mesmo nivel que outras
federacións de cooperativas no Estado e
fóra del. Pero moitas causas se poñen en
contra. Irnos deixar para outra ocasión as
características de índole interna ao move mento cooperativista organizado en Galiza. Unicamente advertir que só unha mi-_
noría de empresas ( moitas do eido do traballo asociado, e non todas as que son)
están incluídas no mesmo e, pala súa banda , non o están iniciativas moi interesantes como cooperativas de consumo, de
agricultura ecolóxica, de comércio X!-JSto,
de reciclaxe, de inserción social ou sen
intención dé legalizarse como algunhas
comunas rurais ou asociacións de diversa
índole que encaixan perfectamente nos
princípios cooperativos aceptados internacionalmente (libre adesión, unha socia-un voto, fome n to da educación cooperativa, interese pola comunidade, etc.).
T amén poderiamos pasar por alto a falta
de interese dos movementos sociais clási-

trol asembleário. Con esta separación de
c;os (o sindical, f~damentalmente) e nofúncións búscase-'profesionalizar a xestión
vos (o xuvenil okupa, por exemplo) para
das cooperativas a cámbio de restarlle poachegarse ao cooperativismo cara consolider ás asembleas dos socios, que son os prodar algúns dos seus proxectos, serrón fose
prietários. A Asernblea así só pode poñer
porque ás veces si xurden esas inquedanzas, unhas veces de forma tímida e outras
ou quitar aos seus xesrores, pero non pode
discutir as súas decisións. En contradicde forma moi interesada e acrítica (como
ción coa Lei Xeral de Cooperativas que rios famosÓs cursos de formación para o auxe no resto do Estado (agás algunhas
toemprego con substanciosas subvencións
cc:AA.), nen sequeeuropeas e con granra a Asemblea pode
des baleiros de contidecidir a política xeral
do cooperativista,
da empresa, senón só
causa que, como míniaprobár ou rexeitar un
mo, debemos recoñeplan empresarial elacer. Como contraste
borado polos xestoco poco movemento
cooperativista pode res/as. Con e e fin da
profesionalización as
riamos citar as numecooperativas deixarán
rosas e incisivas expede ser empresas plenariéncias cooperativistas que se están a ·dar
mente autónoma e
c;lemocráticas, tal cono rural de Andalucía
mo, polo menos en tecoa promoción do
oría, eran recoñecidas
SOC
(Sindicato
Obrero del Campo).
ante a Lei.
Basten as notas que
seguen, sen embargo,
Outro exemplo significativo e parella ao
para chamar a atención sobre o Proxecto
anterior, é o que atinde Lei Galega de Cooxe á intención de reforzar o carácter emperativas que moi probábel e desgraciadapresarial das cooperativas, 'é dice~, a súa
mente será aprobado
competitividade no
pola Xunta de Galiza
se non hai máis axenmercado. Para iso se
tes e colectivos sociais
opta pola "vía Monque apoien á Federación Sinerxia na súa . dagrón" como se aquí tivesemos o mesmo
oposición a ese "ataque legal" aos prindcontexto que en Euskadi e ese fose o únipios cooperativistas.
co modelo cooperativista de expansión a
seguir. Esa vía consiste en abrir as posibiliExpliquemos, pois, brevemente o que puidade~ de capitalización das cooperativas,
demos aprender nesas pioneiras xorn.adas
permitindo que nestas entren socios capide reflexión sobre o cooperativismo_galetalistas aportando recursos (que os bancos
ga a ese respecto. Eri primeiro lugar, de
non soeri prestar a numerosas cooperativas
aprobarse esa Lei ( unha competéncia que ·de xeito discrimínátorio e ignorante coa
súa realidade). Tamén aumentan os consó teñen cerras Autonomías, segundo a
Constitución) teriamos que máis que retrois de auditoria contábel externa en cergular aspectos próprios do mundo empretas cooperativas, posibilitando que sexan
sarial e cooperativista galego (marisqueo,
.interventores/as alleos (non socios) quen
explotacións agropecuárias, vivencia, edude fiscalizar as cantas da cooperativa. Amcación; pequenas dimensións, dificultades
bas causas teñen unha repercursión negafinanceiras; etc.), ákirese a porta a un motiva sobre a organización democrática das
delo xenérico de cooperativa acorde ás
cooperativas e sobre as vantaxes que tepautas de modernización europea que,
ñen sobre outras sociedades para aprender
ademais, pervirte seriamente os princípios
tanto do traballo como da rotación por tarefas administrativas. Por unha banda,
cooperativos. Algúns exemplos poden clarexalo. Coa futura norma legal autonómiquen só aporta capital vai ter a posibilidaca limitanse os dereitos de·poder máximo
de de votar en función do capital aportado, desvirtuando o princípio dunha perque deb(an residir na Asemblea Xe~al e se
soa-traballadora igual a un voto. A única
lles permite ao ConseJlo Rector ou a Técnicos non sócios que impoñan os seus critélimitación a que esas persoas só capitarios con .independéncia do lexítimo conlistas que _queren rendabilizar os seus re-

'No proceso
de elaboración
dese Proxecto apenas
foi escoitado
o movemento
cooperativista
. organiza
. do. "

cursos económicos se fagan co poder definitivo da cooperativa é que non poden ostentar máis do 49% dos votos. Por outra
banda, tamén aumentan os podere dos interventores/as xa que as úas informacións
non poden ser discutidas pala Asemblea.
En definitiva, é certo que estas dúas últimas cuestións son só _posibilidades e non
normas de estrito cumprimento, pero de se
implantar xa non poderemos distinguir
onde hai unha cooperativa como empresa
nos seus fundamentos organizada democrática, equitativa e solidariamente; e nde hai unha cooperativa com empresa
con todo o poder nos seus manager e en
persoas alleas que ó speculan t mp ralmente co
u recur
en mái traball
qu o de votar nunha A embl a d inflada de capacidade .
Por último, debem an tar alg
bre
proce o de x tación d te Prm<:ecto d Lei
e o seu futuro. N n n balde fi i invirado
ao citado Congreso o Con elleir de Xu tiza e Relacións Laborai Xesús Palmou que
tivo a brillante idea de dicer ante un auditorio de máis de 200 per oas do mundo do
cooperativismo ( incluídos persoeiros de fóra de Galiza e de diversos eidos sociais, sindicais, universitários e periodísticos) que o
proxecto non admite modificacións e que
é unha prioridade para ser enviado ao Parlamento galego na primeira xuntanza que
teña o Gobemo retén elbcido. Ambas cousas soaron autoritárias e debcaron boquiaberto ao público. Evidentemente, pouca
sorpresa existía xa que no proceso de elaboración dese Proxecto apenas foi escoitado o movemento cooperativista organizado
nen as súas equipas de asesoras/es que formularon numerosas alternativas reguladoras. Pero o talante autoritário parece mesmo contradicir as declaracións de bu car
consensos sociais, cando me mo o re to de
partidos políticos, que van ser ao final o
únicos con posibilidades de obxetar algo á
Lei, xa emitiron perta de 400 enmenda .
Non son poucas obxeción como para facer disto unha prioridade. Xa e abe que
as leis fanse en cen días, per acaban e tando vixentes cen ano . Aínda é p í el a
presión ocial para frear as pre a p r liquidar o asunto, pero importante, ao
meu modesto xuízo, é que no afanemo codos por construir un movemento c pcrativista máis sólido, divers , unido e dem craticamente autoxestionad de de as bases. Polo menos así distinguiremos un saco
de pedras doutro de pataca , aínda que leven a mesma etiqueta.•
MIGUEL MARTINEZ

Os lr~~ndores

é Sociólogo
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os·trovadores do 'Reíno de (jaÚcía.
'Unpercorrído
pofa liríca medíeva(dá man dos nasos trovadores:
!Martín Códax,
Xoán dé Cangas e:Mendíño.
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Abandoou o cárrego de secretário comarcal de Vigo. Quer
dicer que deixa a actividade
sindical?

·.

Non me penso xubilar. Vou seguir traballando na central sindical
no que manden e seguirei a colaborar co movimento nacionalista
dentro das miñas forzas. O único
que pretendo é ter tempo para
min e dedicarlle un pouco á milla
muller. Meréceo. Ainda que teño
xa 69 anos, atópome moi ben,
tanto física como mentalmente,
pero considerei que era o momento oportuno para que outras
persoas collesen a responsabilidade. Ternos persoas preparadas
e unha estrutura sindical moi forte. Tamén tomei a decisión nestes momentos porque a CIG está
en toda a nación, pero sobre todo
en Vigo, perfeitamente coesionada, ensamblada, ainda que podan
haber pequenos núcleos que discrepen da maioria. Somos a primeira forza sindical tanto en Vigo
como na proví ncia. Tamén estamos ben económicamente, non
ternos déficits. As federacións
funcionan axeitadamente... Era o
momento de deixar paso a outros
compañeiros.
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dos traballadores. A proba é que
nos convénios e nos conflitos nos
que estamos hai unidade de acción con UGT e CCOO onde ten
que habela, en lugares concretos, pero no conxunto, (pactos de
pensións, reforma laboral, empresas de traballo temporal etc), a
diferéncia está clara. Nós levamos moitos anos mobilizándonos
sós. E non é porque non chamemos ás outras centrais. As nasas
posturas contrárias a esas reformas non son irracionais, senón
que apresentamos alternativas.

Agustín Malvido
'C~ndo nos convirtamos na primeira central

as causas cambiarán moito'
*ALFONSO EIRÉ

É O PRIMEIRO CARREGO PUBLICO DENTRO DO SINDICALISMO NACIONALISTA QUE PASA A UN SEGUNDO PLANO POR
MOR DA SUA IDADE. PERO AGUSTI~ MALVIDO, ATÉ DE AGORA SECA.ETARIO XERAL DA CIG NA COMARCA DE VIGO,
AFIRMA QUE NON PENSA XUBILARSE. SÉNTESE FORTE E CON ANIMOS DE SEGUIR APORTANDO A SUA EXPERIÉNCIA
TANTO NO SINDICATO COMO NOUTROS AMBITOS DE ACTUACION DO NACIONALISMO. AFIRMA QUE FORON MOlf9S
ANOS DE LOITA E, ALGUNS SINSABORES, PERO NADA COMPARABEL AO VER QUE SE ESTA A CUMPLIR AQUELA ARELA
DOS ANOS SETENTA CANDO SE CRIOU O SOG, CONSTITUIR UNHA GRANDE CENTRAL

NACION~LISTA

MAIORITARIA.

Cales son os primeiros recordos que garda da su actividade sindical?
Son de cando comezamos a
montar o Sindicato Obreiro Galego (SOG). Cando abrimos o primeiro local en Vigo, na rua Portanet. Lémbrome das dificuldades
que tivemos para montar o sindicalismo galega. En Compostela
cando conseguimos o primeiro local nacional, chovíanos dentro e,
en máis dunha ocasión, tivemos
que levantar as xuntanzas da dirección. As escaleiras abaneaban
e cada vez que subías semellaba
que ían escacharrarse. Desde
aquelas moito avanzamos e irnos
seguir avanzando.

(Volta a porse sério) Unha central
sindical non pode depender das
axudas, senón das aportacións
dos traballadores. Nós non vivimos das subvencións, seria un
gran erro e unha de.sfeita para a
clase traballadora galega. No informe que apresentei o Sábado
afirmaba que, nesta comarca, o
90% de toda a estrutura é das
cuotas dos afiliados. Hai acordos
de colaboración, cursos etc. aos
que ternos dereito como as outras centrais e a·os que non irnos
renunciar. Pero as centrais de
clase téñenas que manteros traballadores. A crítica é máis fácil
que o mantenimento das estruturas como a que ten hoxe a CIG.

Nestes anos do sindicalismo
nacionalista hóubo múltiples
confluéncias e algunhas disensións. Como contempla
hoxe eses p1ocesos?
Comezamos como SOG, despois fornas ING, despois INTG,. ..
era a lóxica do crecemento do
nacionalismo. Despois pasou o
que pasou, unha convulsión ; tamén até certo ponto léxica. Foi
un grande erro. Non houbo grandes diferéncias sindicais, como
-puido verse cando nos sentamos
a unha mesa. Tampouco hai diferéncias políticas. Foron máis
cuestións persoais e falta de madurez. Eses enfrontamentos fóronse enquistando e chega un
momento no que se dá unha explosión dentro do organismo
que, até algunhas veces, é positivo, pero sempre sen chegar a
unh~ ruptura. A organización ten
que ser viva, con diferentes sensibilidad es, pero a central ten
que esta~ por enrriba destas diferéncias. E curioso que cando nos
sentamos a ·discutir, polo menos
nesta comarca, nunca ternos que
chegar a votacións, sempre se
produce un -acordo, iso sí, despois de moito discusión,· que discutir discutimos abando. As diferéncias sindicais e políticas eran
e son mínimas. Eses sucesos teñen que servir como experiéncia
do que non pode voltar a ocurrir.

Pero vostede xa viña do sindi·
cato vertical...
Si, pero tan pronto puden metinme no sindicalismo nacíonalista.
Lémbrome daquelas loitas históricas de Vidros de La Florida da
que fun un dos seus dirixentes.
Tamén me lembro daquelas primeiras folgas. Eramos moi lanzados, moito. Secadra convocábamos unha folga e só paraban
duas ou tres fábricas , uns cantos taxistas e dous ou tres bares, pero nós estábamos contentos. Ascón, a do metal de
1977, a primeira folga xeral que
houbo en Vigo ...

Uns cámblos importantes
Cales foron os princ;i pais
cámbios que se produciron
no sindicalismo desde aqueles comezos do SOG?
Non hai memória histórica moitas
veces. Comezamos de cero, facíamos todo, desde os locais, aos
panfletos, a sindicalismo de fábrica, asesorar... Hoxe· a xente ven,
topa o local preparado, hai compañeiros específicos e ben preparados para atendelo, asesores
nos distintos eidos... Un ha estrutura que non se pode comparar.
Tamén se mudou a nivel de traballo sindical. Estábamos constantemente nas empresas, cos
traballadores facendo axitación
boca a boca. Hoxe faise ese
mesmo traballo, pero doutro xeito. As reformas laborais fixéronos
retroceder bastante e, secadra,
non ternos unha resposta máis
belixerante. Esta falta de iniciativa é debida a que ainda non so-

Pero as subvencións dos Governos non condicionan o
sindicalismo? .

· Cales- son os mellores e os
~ piores recordos que garda de
·: fodos estes anos de militáncia sindical?

A. IGLESIAS

mos a central maioritária na Galiza. Cando o logremos, as causas
voltarán a mudar sensibelmente,
será outro chanza no camiño.

Até que ponto se pode áfirmar
que se burocratizou a CIG,
que se converteu máis nunha
central de servícios.
Non estou en absoluto de .acorde. {Muda a voz e o tono da
conversa). A CIG non é un sindicato burocrático a nengun dos

níveis. A CIG. cambiou e ·ten
máis traballadores ao servício
dos afiliados . A estrutura medrou moito, pero tamén o fixo a
afiliación. A central hoxe necesita outra capacidade para manterse en funcionamento. Esa palabra de "burocratización" estouna a escoitar én revolucionários
de novo signo que afirman que
hai que mudar todo pero, no
fondo, o que queren e que todo
siga igual, pois non saben facer
outra cousa máis que protestar.

Nen pactistas
nen subsidiados

.Cal é logo a diferéncia q,ue
existe entre a CIG e CCOO ou
UGT ademáis do seu· ámbii to
de actuación?
Nós non somos unha central pactista. Até este intre non pactamos
nengun aco rdo cos governos,
tanto central como autonómico.
Coa patronal seguimos a manter
uns critérios claros na defensa

Os maos, claro está, son os deSq ruptura da que falamos antes,
até pensar en abandoar. Bons tiven moiros. O oompañeirismo, a
ami stade mesmo cos que discrepas e, sobre todo, a colaboraci11ó n e o trabal lo de moitos
compañeiros e compañe iras ... O
ver que o sacrificio de tantos valeu pata situarnos onde estamos·
hoxe, de ter unha grande central
sindical nacionalista que era á
vez o grande obxectivo e o grande soño ... (Emocíónase) Todo
iso produce unha satisfación que
é moi difíciil de descreber e de
entender para que non vive as
mesmas arelas . •
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AXunta vai recibir 515 traballadores apartires do 1de Xaneiro

exílio cromado de París e Gam
estarla dinamitada. Pero estes
son outros tempos. Xa non se
pode deitar comunistas palas
fiestras das comisarias nen agarrotar anarquistas nen cortar o
pelo ao cero a indefensas mulleres asturianas". Conde lembra a
lista de responsabilidades políticas de Fraga, segundo
Albiac:"l )O asasinato do dirixente comunista Julian Grimau
en 1963; 2) o asasinato dos militantes anarquistas Granados e
Delgado en 1964; 3) a posterior
campaña de avilecemento dos
executados a cargo do seu minstério de propaganda; 4) as matanzas de Vitória e Montejurra,
xa nos anos da Transición". •

Dificuldades orzamentáricis
para integrar aos transferidos do ·1N~M
- .

A partíres do 1 de Xaneiro a
.Xunta vai recibir 515 profisionais
procedentes do INEM, dos cales
297 son funcionários e 218 personal laboral, ao serlle transferidas parte das competéncías. A
Xunta calcula que precisa 150
millóns de pesetas para adaptar
os salários do ano 1998 ás suas
retribucións que están por encima das percibidas ño INEM. Este vai ser o caballo de batalla do
persoal transferido. Canto máís
tempo o tarden en integrar, menos presuposto precisa ampliar
a Xunta. Segunda a C IG "non se
prevee outro tipo de díficuldades", ainda que teme que se non
se presiona socialmente estes
traballadores non estarán integrados até o mes de Novembro
de 1~98, para non ter que pagar
ese aumento de soldo. Cada traballador deberá percibir de mé-_
día un incremento salarial ao caró.n das 25 mil pesetas mes.
Esta non é a primeíra série de

'

sacíón do Tribunal superior de
Xustíza. Algunhas destas senténcias, xa firmes, que declararon os despedimentos realizados
pola Xunta como improcedentes,
non foron aínda acatadas pela
Administración autonómica.

transferidos á Xunta. Hai poucos
anos foron transferidos diversos
efectivos persoais do servícío de
Formación, algun deles contratados por obra ou servícío. Dentro
destes transferidos existen situación moi diversas. A maíoría acudiu ao xulgado. Uns para reclamar a condición do seu contrato
como indefinido. Na maioria dos
casos, as senténcias foron favorábeis aos traballadores. A Xunta
non recorreu algunhas destas
senténcias pero outras si o fixo,
estando pendente agora da ca-

É de destacar tamén a nova fígu ra creada pela Xunta, os contratados indefinidos, diferenciando a estes dos laboraís fixos. A
normativa laboral non fai estas
distincións pesto que só existen
contratacións indefinidas.
O INEM quédase agora na Galíza con 343 traballadores: 179
nas Direccións Provinciais e 158
nas Oficíñas de Emprego. Os
transferidos perteñecen á íntegrídade das plantillas dos Centros
de Formación e das Escalas Taller. lsto supón que da plantilla
que ·a INEM tiña na Galíza, o
60,2% vaí ser transferido á Xunta, e o 39,98% vaí permanecer
- na sua institución de orixe. +

DECRETO DE MELLORA DAS
HUMANIDADES: DESCANSE EN PAZ
BRÁULIO AMARO

O 16 de Oecembro o Parlamento español infrinxiu
unha severa derrota ao Partido Popular, ao aprobar
por ampla maioria unha resolución pala que se lle
insta ao Governo a retirar o polémico Decreto de
"mellara das humanidades" presentado pala Ministra
de Educación e Cultura. Evidentemente era unha derrota anunciada xa que o referido proxecto é o froito
político dunha concepción patrimonialista do Estado
que ignora a sua realidade histórica, cultural e política, e mesmo as tendéncias sociais do tempo presente.
O MEC pretendia facer unha modificación da programación xeral do ensino, tiña que cumprir escrupulosamente á Lei, terian que ser consultadas as Comunidades Autónomas con competéncias plenas en
educación através da Conferéncia de Conselleiros
(art. 27 e 28 da Lei Orgánica do Oereito a Educación), cuestión esta que non rnalizou.
A LOXSE, como xa denunciamos desde a CIG no
momento da sua aparición, é unha Lei de marcado talante centralista, xa que está inspirada nun marco que
ignora incluso a existencia das Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia de educación, e desde lago non recoñece mesmo a existencia
das nacións históricas. Mália a estas limitacións estabelecidas na LOXSE, o MEC ignorou con este proxecto que son as comunidades as que deben elaborar a
totalidade do curriculo, feita a salvagarda das ensinanzas mínimas, debendo explicitar as CC.AA. o conxunto dos obxectivos, os contidos didácticos concretos e os· crl.térios de avaliación. Á vista do proxecto, o
MEC invadiu c'onscentemente o ámbito competencial das CC.AA., esta é unha das raións da derrota.

o proxecto semella unha reedición deformada do
Plano de Estudios de 1957, concebido como un listado case exc:rusivo de contidos conceptuais e asentado sobre un valor metodolóxico de carácter absoluto:
a memorización. Por suposto que tal escolla feva aparellada a marxinación prática dos contidos procedimentais e atitudinais, é dicer a educación en valores.
O pr~xecto estabelece ~nha clara ruptura coas correntes pedagóxicas modernas, que no ámbito das
Ciéncias Sociais propoñt::n unha aprendizaxe vencellada aos problemas e dúbidas reais do próprio alunado, verdadeiramente enraizada co entorno no que se
atopa: Eis outra das razóns da derrota.

É preciso denunciar tamén a terxiversación interesada que a Sra. Aguirre está a facer, baixo unhá suposta defensa das humanidades, propón excrusivamente
un cámbio nos contidos, nunca unha ampliación horária das áreas chamadas de humanidades; que non
só é a "Historia de España", ainda que isto non parece interesarlle á Sra. Ministra.

Outra das trampas con que xogou o MEC, foi o de dicer que a equipa asesora era plural ideoloxicamente.
Non é dicutible que o sexa desde o punto de vista metodolóxico (até pode haber marxistas), mais onde non
hai migallas de pluralismo é na defensa da "nación española". Todas e cada un deles hanse sentir "españois
até os miolos" en frase asumida plenamente polo Sr.
Fraga lribame, Presidente da.Xunta de Galiza.
O proxecto fot concebido como un instrumento de
adoctrinamento idelóxico, para as xeracións vindeiras, por parte do poder político e institucional. 9
verdadeiramente importante do texto reside na concepción uniforme do marco estatal e na conseguinte
marxinación de toda pretensión de pluralidade multinacional na composición do actual Estado españoL
Asi debemos entender que se faga constante alusión
á História de España como horizonte histórico comun, só se fai referencia a outro ámbito territorial:
Europa, o resto non pasamos de sermos diversidades
lingüístico culturais, chegándose a deturpar intencionadamente a realidade histórica, ignorando conscientemente a História de Galiza.

Deitar ·
comunistas
pcilas fiestras
Fraga ataca á revista GAM por
unha reportaxe sobre o pasado
golpista do actual conselleiro
de Cultura, X. Pérez Varela.
"Vostede -respostalle Perfecto
Conde, director da
publicación- alporizouse todo
porque nas páxinas desta revista cortáramoslle un iraxe a un
dos Godoi da sua corte dos miragres, polo seu pasado non tan
lonxano. Non lle gustou e
compréndese que ao seu
Jacques Lang de matute se lle
arreitaran as carnes coas estrugas do seu pasado, que
comprende méritos tan sobranceiros como menospreciar a
lingua pátria, a democrácia ou
a Constitución para cantar o
golpismo atrabiliário de Tejero,
Inestrillas e Milans del Bosch,
antes de se pasar ao inimigo,
con salário a conta do Estado".
Sobre a resposta de Fraga en
roda de prensa mentira de princípio a fin, o director da revista
pregunta "Que é mentira? Que
Pérez Varela dixo o que non se
atreve a negar? Acaso o seu pupilo non estaba no seu xuizo
cando escrebeu e publicou o do
Imparcial? Minten as hemerotecas? Qué é panfleto, presidente?
(Fraga calificara asi á
publicación). Se estivermos a
finais dos anos sensenta, con
vostede a fronte da propaganda
de Franco, eu nos zapatos de
.q\.ntónio Fontáne e o meu
director no de Calvo Serer lembra vostede o diário
Madrid?- a estas horas xa estarla
eu cos meus osos en Carabanchel, o meu editor estarla no

Gaiteiros de
Soutelimburgo
Desde EL PROGRESO, Xan Soto confésase anoxado coa militarización da gaita. "Recentes
acontecimentos acústico dan
pé literario e fotográfico para
chorar, rnáis unha vez, sobre as
ruinas da decéncia folcklórica
de Galiza e para clamar contra
a grea de rebentadores da nosa
cultura popular, indivfduos que
viven coma as termitas do que
escangallan. Co baile entregado aos abaneas de mocetes
amaneirados e a gaita nas mans
de individuos saidos do aluguer
de roupa de Cornejo, un non
pode senon ter saudades do labor da Sección Femenina del
Mooirrúento, que Lle botaba ao
asunto máis repeito e menos facha que estes caralavadas das
subvencións. T eño para min
que o fraude, xa tan espallado,
arranca dun dos mai confitados inventos da Galiza
contemporánea: a fachenda amente denominada Real Banda

de Gaitas da Deputa.ción de Ou,
rense, unha ruido a fanfárria
adubiada con saia escoce a made in Valdeorras e desfilando
coma o l I Tabor de Regulares de
La.rache. Que tal verian a Avelino Cachafeiro, ao gaiteir de
Ventosela ou a Os Montes de
Lugo a marcar o pas
di frazadas de Ana Obregón? Non faltan algúns miñasxoias que coidan que esa antroidada queda
moi fina, moi prórpia e m i etnográfica. Por riba, ainda Hes
pagan por isa". •

En fin, a chamada reforma das humanidades non
deixa de ser un intento de instrumentalización do
cm;rículo escolar como medio para a concreción doutro obxectivo político: o de recuperar conceptualmente a vella España unitária e mendezpidaliana
fronte a realidade plurinacional do Estado e ao medre da nosa consciéncia nacional.
Non podo rematar sen referirme ao bochornoso papel
que xogou neste proceso o Sr. Currás, Conselleiro de
Educación da Xunta de Galiza, que outra vez máis
antepón os intereses do seu partido, o Partido Popular, e do Govemo amigo á defensa dos intereses reais
do pavo-galega. A história xa lle pasará factura.•

fütbolmada.,.
JOVEN

BRAULIO AMARO CAAMAÑO é Secretário Nacional da CIG-Ensino
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OBNG en contra rnentres o PP-abstese nun plano do-P~OE que cria insegurid~de xurídica

A revisión do PXOU coruñés reduce as zonas verdes e

introduce altas densidades nas edificacións
A adaptación do Plano Xeral de
Ordenación Urbana da Coruña
á recente Lei do Solo da Galiza
foi aprobada inicialmente na Comisión Informativa de Asuntos
· xerais do 22 de Decembro de
1997 ca voto favorábel do
PSOE, a abstención do PP e o
voto en contra do BNG. As omisións na tramitación crian inseguridade xurídica nunha adaptación que terá que ser exposta
ao público.
A recentemente aprobada Lei do
Solo da Galiza introduciu unha
série de modificacións na regulamentación urbanística que incrementan a desregulación nesta matéria en favor dos construtores. A nova normativa obrigou
a realizar unha adaptación do
PXOU coruñés que comezou a
redactarse hai máis de un ano e
que non fai máis que ir máis aló
nas desregulacións introducid.as
pala lexislación autonómica, segundo denúncia o BNG.
As consecuéncias desta aprobación incial -á que lle quedan
os trámites da exposición pública, apresentación de alegacións
e aprobación definitiva- son a
elevación do prezo do solo en
moitas zonas da cldade palas
recalificacións realizadas, a redución dos espazos verdes e a
sua dislocación cara á periféria,
o aumento nas densidades de
construciórí , a segregación social e a criazón de guetos , o
abandono da Cidade Vella e a
descoordenacíón ca resto da
Área Metropolitana.

te extremo, cabe indicar que
non varia o modelo urbanístico
que Francisco Vázquez impul~
sou, en compañia de destacados contrutores locais, desde a
sua chegada á alcaldia, unicamente acentúase máis.
Pero á marxe da filosofia que
inspira esta adaptación, _
o proceso de redacción está inzado
de omisións, sombras e irregularidades na tramitación. A necesária publicidade da adaptación apenas foi tal, falta parte da
documentación legalmente exi-

xíbel e omítense aspectos informativos relevantes no relativo a
algunhas zonas urbanizábeis no
futuro, incumprindo a Lei do Solo, que abriga a aportar documentos concretos nos casos de
sectores de solo urbanizábel
concertado con par:ticulares. ·
A indefensión e a falta de seguridade xurídica que producen as
omisións citadas, levaron ao BNG
a propor unhá refundición que recolla de xeito claro e preciso os
requisitos abrigados prévios á publicación da adaptación.+

Francisco Vázquez, alcalde da Coruña.

Filosofia política
da adaptación
· A respeito da posición poi ítica
do PP, este partido abstívose na
votación da aprobación inicial,
ainda que é dubidoso que manteña esta posición no futuro, xa
que representa a sectores económicos cidadáns que obterian
grandes benefícios dun plano
desregulador, independentemente de que sexa o PSOE o
redactar e principal mentor do
urbanismo da cidade. Sobre es- ·

O primeiro tenente de alcalde
de Xinzo e alcalde en
funcións, Ramón de la Fuente (PP), está disposto a non
convocar o pleno para a eleición do novo rexedor en tanto o Tribunal Supremo non
se pronúncie sobre o recurso
apresentado polo ex alcalde
Isaac Vila (PP) contra a sua
inabilitación para o exercício
de cargo público durante tres
anos por ordenar que a
Deputación comprase
subminstracións nunha dro- • ·
gueria da sua propriedade.
Mentres, de la Fuente será
· alcalde acidental. Pala sua
banda, o ex alcalde Isaac Vila seguirá á frente do Instituto de Desenvolvimento
Ourensán, lnorde. +

Axenda Alternativa (/alega.98
MELLORA9 INTRODUCIDA9

PÁXINA POR DIA · ORGANIZACIÓN HORÁRIA
FASES. DA LUA ALMANAQUE MENSUAL EN
CADA PÁXINA NOTAS AO FINAL DO MES
MAIS INFORMACIÓN NO GUIEIRO ALTERNATIVO

A filosofia urbanística coa que
se enfrenta esta adaptación
parte do princípio de que corresponde aos construtores levar a iniciativa no desenvolvimento urbanístico da cidade.
Para isto, recalifícanse ámplias
zonas urbanas é críase un sistema de solos urbanizábeis no
que os construtores xestionarán un extenso banco de solares. Para permitir maior volume
de edificación, a adaptación fai
que as zonas verdes de fóra da
cidade medren a expensas das
urbanas.
O BNG asegurou que "e un proxecto lamentábel que lembra e
nos retrotrae ao urbanismo selvaxe de desarrollismo franquista, sen que hoxe exista nengun
tipo de expectativa de crecimento que xustifique semellante especulación".

Xinzo estará sen alcalde
mentres o Supremo
non decida sobre Vila

Fai os teus pedimentos a:
VERBO LIVRE ·APARTADO DE CORRE·IOS 6.123 · 36200 VIGO· (GALIZA)
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Fusións a eito
MANUELCAO

Nos últimos anos estáse a dar un renovado impulso ao proceso
de fusións entre empresas de gran tamaño dun mesmo sector. A
globalización económica e a próxima implantación do euro son
algunhas das claves que explican este frenético ritomo de fu- ·
sións. Unha das máis recentes foi entre a Unión de Báncos Suizos (UBS) e a Corporación de Bancos Suizos (SBC) e ·deu lugar
-ao segundo maior banco do mundo despois do xaponés Bank of
Tokyo-Mitsubishi cuns activos totais en 1997 de 96,6 billóns de
ptas., 8,85 billóns de capitalización bursátil e un cadro de per. soal de 56.000 traballadores que se verá recortado de inmediato
en 13 .000. A participación das multinacionais no PIB global
medra sendo sobre todo nos países en desenvolvemento nos
· que se da un maior crecemento (2,5 puntos na década dos noventa) máis resulta novidoso este ritmo crecente na concentración empresarial entre grupos m~ltinacionais .
Unha empresa como ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) xurdida en
1988 9a asociación entre unha sueca e unha suiia deu lugar a un
grupo na que a contabihd;;i.de era realizada en dólares e as activida~
.des facíanse en inglés sendo cons iderada unha nova xeneración de
empresa. Na' actualidade, parece claro que o proceso de fusións,
!llOitas veces por absorción, ·
tenderá a xeralizarse sendo
previsíbel que nun p~o mé10
dio pouc;:is grandes empresas:
españolas serán capac'es de resistir as OPAS, hostís ou non,
de gtµpos _máis poderosos: En
particular, os sectores bancários e de seguros serán os máis
afectados pola implantación
do euro e pola recente aprobación na Organización Mundial de Comercio (OMC),
reunida en Xenebra, de libe- ·
ralización do 95% do mercado financeiro mundial a partir de 1999, pero igual ocorrirá cos sectores de servícios empresariais, telecomunicacións, petróleo, químicas e electricidade. Nos sectores ou empresa.5 máis relacionados
coa produción en actividades de alto nivel tecnolóxico e grandes
requerimentos en recursos financeiros e de capital humano a tendéncia ás fusións ou' colaboración ven forzada pola actuación dos
competidores. Así, días atrás, Fráncia, Alemaña e o Reino Unido
acordaron impulsar definitivamente _un grande grupo aeronáutico
civil e militar europeo abrigados a contrarrestar o poder casi monopolísta que Estados Unidos ten nese sector despois da fusión de
Boeing e McDonneU Douglas o 15 de Decembro de 1996 acaparando o 70% do meréado mundial de avións civís. A irrupción de
China como nova poténcia demandante de avións comerciais puxo de manifesto a necesidade de que Europa aposte unida polo sector, pois o pedido realizado polo Govemo chino foi para Estados
Unidos esquecéndose Clinton de problemas· relacionados cos dereitos humanos, antes tan abaneados. Do mesmo xei~o, a previsíbel incapacidade tecnolóxica e organizativa da xestión da flota aérea herdada por Rúsia da antiga Unión Soviética fai <leste mercado
un bocado apetitoso que non .sería bon que acabase baixo o control dos norteamericanos.!!
0

Os traballadores de Barreras pecháronse o dia 22 nos locais de·Caixavigo en protesta polo apoio do seu director á privatización.

Oalcalde de Vigo oponse á privatización, mentres un concelleiro do
seu grupo forma parte dos compradores

'A prazo me;¿·

Barre~-cJS será vendido por un prezo

poucas grandes
empresas
españolas serán
capaces de
resistir as

inferior.ao investido no asteleiro en 1997

OPAS."

Ben se entende que para Galiza estes problemas non teñen grande
importáncia no sentido de poder influir na adopción de decisións
dun ou doutro tipo. O noso sector empresarial é ben modesto pero
. nen así está libre de ser absorbido por competidores máis fortes. •

-0- M.V.

O custo da obra civil levada a cabo no asteleiro vigués de Barreras
en 1997, a cargo. dos orzamentos
públicos, ascendeu a oitocentos
millóns de pesetas, unha cantidade polo tanto superior en cincuenta millóns ao prezo da ~enda que
ven de s~r anunciada. Sufragar as
novas comportas para un dique,
os arranxos da grada e a adquisición dunha grua custoulle á SEPI
(Sociedade Estatal de Participacións lndustri.ais) máis do que
vai recebir pala venda do asteleiro
·á un grupo de empresários, comandado polo actual presidente
da factoría Xosé Francisco González Viñas. O deputado no Congreso Francisco Rodríguez perguntoulle a pasada semana ao ministro de lndústria Josep.Piqué se
non lle parecía "pouco diñeiro" o
que a SEPI vai cobrar por Barreras. O ministro negouse a contestar a pergunta, limitándose a responder que ''todo é discutíbel". Barreras conta na actualidade cunha
carteira _de pedidos para catro
anos. Os seus benefícios de explotación no periodo 90-96 foron
de 1.382 millóns de pesetas.
Dase a circunstáncia de que do

grupo comprador, pendente da
aprobación do 9onsello de Mi. nistros, forma parte Xulio Pedrosa, membro do grupo de governo da corpóración viguesa, cuxo
alcalde mostrou publicamente a
sua oposición á venda.•
Fontes próximas ao asteleiro dan
por certo que a médio prazo as
gradas de Barreras serán trasladadas, barallándose neste momento as opcións de Bauzas, onde ocuparía un -novo recheo, ou
Moaña. En calqueira caso, os terreas actuais pasarian a convertirse en chan urbanizábel, coincidindo .asi co proxecto anunciado por
Xan Corral, presidente da Xunta
de Obras. do Porto, que contempla a eliminación das indústrias
existentes nesa franxa costeira.
O cadro actual de persoal está
formado por 350 traballadores,
despois de que outr:os tantos
pasaran a depender de empresas auxiliares que traballan exclusivamente para o asteleiro.
O comité de empresa desconfia de que a privatización conleve o peche a médio prazo do·
asteleiro, tendo en conta que a
actual carteira de pedidos poderia ser desviada polo Estado

a outros asteleiros públ icos .
Os sindicatos estatais CCOO e
UGT sosteñen que a privatización de Barreras incumpre o
Plano Estratéxico de Competitividade , asinado por ambas centrais e ·o governo. Neste sentido,
Francisco Prada, vicepresidente
da SEPI , ven de afirmar que en
nengun lugar do texto do PEC
.se nega a posibilidade de privatizar o asteleiro.
A Xun1a de Galiza mantivo, en
todo momento, o apoio á privatización. Todo o contrário dos traballadores , que despois de conseguir unha ampla solidariedade
dos vigueses, expresáda nunha
masiva manifestación celebrada
o día 18, informaron da sua intención de seguir mobilizándose. O Luns 22 ocuparon as oficinas centrais de Caixa Vigo en
protesta palas declaracións do
seu director, Xulio Fernández
Gaioso, quen saiu en apoio da
privatización. CaixaVigo é avalista principal do asteleiro.
Os traballadores teñen previsto
pasar o nadal pechados no asteleiro, onde actualmente se encontran. +
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ERGA lembra o seu
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Adega pede
consumo responsábel

•

•

nac1mento v1ntec1nco
•

"Ecoloxia no cotiá. O
compromiso co meio
ambiente" é un folleto que
· ven de editar a Asociación
para a De~ensa Ecolóxica da
Galiza, Adega, e no que se
incluen cen ideas "sinxelas e
factíbeis" para contribuir a
danar menos ao meio
ambiente. Adega saca este
folleto, que repartirá entre os
seus afiliados, "coincidindo
coas festas de Nadal, festas
dadas ao derroche e datas,
por tanto, nas que cómpre
reflexionar de novo sobre os
~ nasos hábitos de consumo".
Entre as p,ropostas desta
organización para estas
festas están as de mercar
causas útiles e duradeiras~
non deixarse influir pola
publicidade, exixir menos
envoltorio, evitar o acibro e
procurar conservar a árbore
de nadal até ó ano
vindeiro.•

anos despois ·
Perto de duascentas persoas reuníronse
nun restaurante compostelán para celebrar,
sen nostálxia, a traxectória de ERGA (Estudantes Revolucionários Galegos), un grupo
fundamental no devir do nacionalismo galega organizado, polo que pasaron en tres
lustr9s de actividade finalizada en 1987 co
nacimento dos Comités Abertos de Faculdade, vários milleiros de persoas. O acto
concluia unha xornada na que foi homenaxeado o estudante Cherna Fuentes, asasinado pola policia en 1972 nas ruas compostelás, e várias mesas redondas con persoas
_da "xeración ERGA" de diferentes épocas.•
E>:CAR'.\:A ÜTERO

O terrorismo
•

I

DA.~·
·_
TERRA
AS9BALdaADA

,I'

cot1an
Pode ser que esta definición se~ente alarma ou sexa un chisco
sensacionalista nos tempos que estamos a viver, mais é a máis
acaida para descreber a situación secular de medo -mesmo de te,
rror- e, sobretodo, de perigo -que remata por veces traxicamene
no asasinato- no que millóns de mulleres viviron ao longo da sua
andaina polo camiño da história e ainda seguen a viver, cando xa
se está a piques de entrar no novo mencer do ano 2000.

As cifras, coa frialdade matemática mais coa negrura do realismo, asi
o confirman: no ámbito do Estado Español e somentes nun ano -o
1997 a piques de rematar-, máis de 60 mulleres foron asasinadas, ví,
timas da violéncia familiar ou doméstica. A capital de Galiza, San,
tiago, contribuiu a esta cifra global con duas víti.mcis que non provó,
caron nen unha só mobilización cidadá polo seu asasinato.
Mentres, esta enorme ignomínia que lle arrebata á espécie humana
a categoría de persoa, siga a existir, o mundo estará ameazado polo
cancro feroz da morte.
Cómpre, pois, facer un grande pacto social e, se é ben_certo, que as
administracións -públicas son as responsábeis máis directas e, polo
tanto, as encargadas de poñer os meios humanos, técnicos, econó,
micos, laborais e de seguridade -incluídos os xurídicos e os penaispara facer do respe ito á vida, á integridade física e aos direitos como
per oa do colectivo feminino unha prática cotiá, cómpre tamén un
compromi o activo de toda a sociedade.
En primciro luga r, das próprias mulleres para que denúncien cal,
quera ituac ión de presión, discriminación e violéncia; calque,
ra prática d t rr ri mo domé tico, laboral ou social mais tamén
d calqu era persoa - hom ou muUer- porque as cousas de mulle,
res nen son privadas nen son domésticas; atinxen a toda a socie,
dade no eu conxunto e, mentres exista un só home responsábel
de calquera caste de violéncia sexista sen castigo e sen pena pa,
ra a sua culpa, a humanidade no seu conxunto e, moi especial,
mente, a masculina será responsábel. •

~

I

·unha traba para aceder ao posto
- de traballo porque na sua empre,
sa «non se fala galego»", deriún,
cia unha nota da Mesa.

.

A Mesa enviou unha carta a es,
ta empresa denunciando o caso
e tratou de porse en contacto
cos seus responsábeis para tratar
de mudar os hábitos nos proce,
sos de selección de persoal e
conquerir unha atitude máis. fa,
vorábel co idioma. Todos os es,
forzos da Mesa para estabelecer
comunicación con Aldán Deco,
.ración foron en balde. Por esta
razón" a Mesa enviou denúncias
a organismos como o Valedor
do Povo e os sindicatos para
tratar de pór fin ás agresións aos
direitos lingüísticos dos traba,
· lladores e das traballadoras.

'En Aldán
Decoración
non se fala
gal ego'

Denúncian
que c;tbxectores realizan
labores de traballadores

O proc~ de selección de perso,
al para cubrir un posto de <lepen_..
dente ou dependenta en Aldán
Este caso contrasta coa inclu, .
Decoración -que conta .con duas sión, cada vez máis frecuente nos
tendas en Compostela-: rematou
conv~nios colectivos, de cláusu,
por ser un acto en contra do
1as para garantir os direitos lin,
idioma galega, segundo denúncia
güísticos dos traball::f:dores. Con,
a Mesa pola Normalización Lin,
todo, a Mesa denúncia que casos
güística. Na mencionada proba,
nos que se atenta contra o uso do
lonxe de valorar o uso do galego
idioma non son illados e que isto
como un elemento positivo para
está "a condicionar en grande
a relación cos clientes, unha das
medicja a incorporación do naso
proprietárias da empresa mantk idioma no mundo do comérxio
vo unha atitude discrlmi.natória . xa que, ante ~ dificuldade que o
cos éandidatos que empregaban -ruso do galego poida supoñer na .
o noso idioma, tanto na redac,
consecución do pasto de traba, ción do curriculum vitae como na
llo, a maioria da xente opta por
entrevista persos.l. ''Ante,;.a res.' . cambiar de língua ~ non se atre,
posta afirmativa por parte dos
ve a denunciar esta agresión aos
. candidatos cando lle p~rgunta,
seus direitos". Para a Mesa estes
ron se utilizaban habitualmente
prexuízos dificuldan a incorproa,
o galega, a responsábel da ·em,
ción da riosa língua ao mundo da
presa manifestaba que iso supuña
empresa e do comércio. •

40 fascículos ~ 1Oau.diofitas
~ 1 lapis máxico

Nun momento no que a
Administración. galega ten
responsabilidade direita na
implantación dos
programas para a
prestación social
substitutória dos
obxectores de consciéncia,
o deputado do BNG Bieito ·
Lobeira denuilciou que
"existen indícios de claro
incumprimento" do artigo
6.3 da leí 48/1984, do 26 de
Decembro, que regula a
obxección de consciéncia
e a prestación social. Nesta
leí estabelece que_os
lugares ou institucións a
realizar a. prestación han
ser dependentes das
administracións ou
entidades privadas cunhas
condicións moi estritas. A _
norma afirma que "aos
obxectores de c~>nsciéncia
asignaránselle traballos e
funcións de tal maneira
que non se incida
negativamente no mercado
de traballo". Ante a
sospeita de
incumprimentos graves da
lexislación, Lobeira
apresentou várias
perguntas ·no Parlamento.+

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

NOME
APELIDOS
ENDEREZO
TELEF.
N.l.F.

C.P.
POBOACIÓN

Suscríbome ao curso GALEGO-INGLÉS •el CAN,. do que recibirei .1 número cada quince_días ao
prezo especial de 575 ptas. incluídos os .ga~tos de envío.

PAGO ÓOMICILIADO
BANCO/CAIXA DE AFORROS - - - - - - -- - - - ' -- - ' . - . . . . , . . - - - - - - - -.
CONTA/LIBRETA
TITULAR DA CONTA/LIBRETA
Nº SUCURSAL
POBOACIÓN
PROVINCIA

Á venda en quiosques e librarias

CÓDIGO CONTA CLIENTE
Entidade

l 1. 1 1 1Sucurs~I J 1 1 1 1D.c.°[IJ

Nº canta

Sírvanse tomar nota de atender ata novo aviso, e con cargo á
miña canta, os recibos que ao meu nome lle se_xan apresentados
no seu Banco/Caixa de Aforros por PROMOCIONS CULTURAIS
GALEGAS S.A. (A NOSA TERRA).,

'-J-Ll__._J__.l.__._J~~~·I~ATTE.
SI NATURA
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Queren militarizar
o aceso á policia
O PP prepara un documento
sobre a profesionalización do
Exército que estabelece como
requisito indispensábel para
ingresar en calquer carpo policial (estatal, autonómico ou local) ter prestado servizo.
voluntário ou forzoso no Exército. Oeste xeito, "garántese a
futura reinserción laboral dos
soldados profisionais" e impídese que obxectores, incapacitados e excedentes de cupo
acedan aos corpos policiais
civis. Sobre o aceso das mulleres (que non pasaron polo
Exército) non houbo
pronunciamentos. Na actualidade a prestación de servizo
nas Forzas Armadas canta
como mérito para ser garda
civil ou policia nacional, pero
non é obrigatória. +

Recriación do Pavillón dos Océanos ou Oceanório xunto coa mascota da Expo, Gil.

Lisboa aproveita aExposición Mun,dial para reconfigurar acidade etirar da economia
\

1998, o ano da -Expo
Sadam Husein.

central ~ue contén fauna diversi- . lendas relacionados co mar,
_ ficada e outras catro piscinas nas
desde o da criazón ás grandes
O papel pioneiro de Portugal nos
esquinas que representan catro
epopeias marítimas.
A diferéncia de Sevilla, o 70%
grandes _descobrimentos dos séhábitats diferentes, a saber: o
das .instalacións da Expo de. culos XV e XVI levou aos organiOcéano Antártico, un arrecife caA descoberta do fundo dos océLisboa -do 22 de Maio ao 30 de
zadores a facer pivotar sobre os
ral no Océano Índico, as costas
anos e do mundo descoñecido
Setembro- permenecerán no
océanos a última exposición _ rocosas do Océano Pacífico e a
que albergan -un mundo esenfuturo e albergarán institucións
cial para a vida do planeta- é
mundial do milénio. lsto permitirá - costa das lllas Azores no Océapúblicas ou museus. O resto
posíbel no Pavillón do Futuro,
constituir un foro que avalie OS' . no Atlántico. En total, uns 15.000
dos edificios serán desmontacoñecimentos actuais sobre os
exemplares de 200 espécies daonde están presentes o atlas e o
dos e reutilizados. As infraesocéano ameazado. D observatórán vida ao Oceanário máis moocéanos e os seus recursos.
truturas foron deseñadas ·para
derno de Europa.
·
rio do océano tamén amasa un
o evento, pero contribuirán a
Para a Expo, estanse a elaborar
paseo fundo dos mares e o paso
dotar de vias de comunitación
rumbo ao futuro. A conclusión fiOs procesos que levaron ao ho.duas iniciativas internacioriais
á cidade. En conxunto a Expo- que estarán rematadas en 1998. me ao descobrimento dos océa- nal que se extrae da visita a este
sición, de cará'c ter temático,
Trátase do Proxecto Maris,. pronos recréanse no Pavillón do pavillón é que ainda hai tempo ·
ten un valor económico e culmovido polo Grupo dos Sete a
Coñecimento dos Mares en seis
para salvar a vida do planeta.
tural e fuxe dos fastos de Sevisectores nos que se amosa cocoordenado pola Unión Europea
lla, unha urbe que non aproveiAs duas áreas internacionais
e ó Canadá para criar un sistema mo o home aprendeu a navigar,
to u a oportunidade para
de comunicación que permita
como as viaxes mariñas foron
-Norte e Sul- albergarán as se. desenvolverse a partir de 1992.
protexer os recursos mariños, e o
pqtenciadas pola investigaéión
des dos países que teñen reprecientífica, como se materializou
fnforme da Comisión Mundial
sentación na Expo. A do Norte
Como 'indica o seu léma, Os
o desexo de mergullarse no
lndependente para os Océanos.
dará lugar, unha vez remate a exOcéanos, un Património para o
mar, como son as naves para
posición, .ao novo Centro de ExA maiores, está prevista a cel~:
Futuro, a última Exposición
bración de numerosos actos ·culdescobrer o mar, que cabos hai
posicións de Lisboa. A do Sul é
Mundial do século XX, a Exturais coincidindo coa Exposición.
tendidos para comunicación endesmontábel e está pensada papo'98 de ·usboa, ten carácter
tre os pavos e como a persisra poder utilizala en outro local.
temático. A organización ultima
téncia e o soño foron os motoNo que se retire ás instalacións,
a construción dos pavillóns que • o Pavillón dos Océanos é un dos
res do progreso·científico.
O Payillón de Portugal é o cenalbergarán aos 146 países paredifícios máts oestacabeis da Ex~
tro emblemáti90 da Expo. O seu
ticipantes. lsto complétase con
po. O Oceanário está arrodeado
No Pavillón da Utopia os visitanarquitecto -é Alvaro Siza e prevários pavillóns ternáticos (do
pola augá do Peirao _de Olivais e
tes da Expo poden asistir a un
tende amasar a aventura univerFuturo, da Utopia, do Coñeci- · a sua arquitectura evoca a un . grand~ espectáculo multimédia
sal dos portugueses e o seu lemento dos Mares e dos Océanavio imaxin~rio cunha _piscina . no que se recrean os mitos e
gado como descobredores de
nos) e ca de Portugal. Agárdamundos, construtores dos océase que quince millóns de ·visinos
e inventores do futuro.
H. VL\A:\DE
tantes coñezan unha Expo que
permanecerá aberta dó 22 de
Impactos da Expo
Maio ao 30 de Setembro.
A resdistribución urbana dunha
Sitl)ada nas beiras do Texo., na
vasta área degradada, a mellara
zona ·.Oriental da Cidade, ·a Exdos acesos, a construción dun
po süpux:ci: un ha reconfiguraA chegada de NelSqn M~dela,: ao pod~r en Suláfric.a non foi moi . novo centro urbano de calidade
ción urbana que incluiu a modotado con infraestruturas cultuceleb~ada pola comunidade internacional nen po,los meios de comu,
dernización· de foda a rede de
,rais e de ócio, o investimento dinicadón. Boa proba é a sañ~ . coa,que trataron á sua ex esposa, Win,
transportes -novas· autoestra.: ·
recto para construir o parque da
nie. O prestíxio internacional -de Maridela e os longos anos que in, .
das, a actualización do aero· Expo de 183.000 millóns de esxustainente pasou no cárcere de Robben Island, desmobilizaron aos
porto e a construción dunha
cudos e o un investimento de
fementes detractores de Mandela e da consolidación da democrácia
estación interfnodal.
225.000 millóns de eseudos a
- na África Austral. Calaron e .aga_~daron axexantes outros tempos.
levar a cabo ?- través de empreCando o Congreso Nacional Africano decidiu un modélico cámbio
A organiiación :dá Expo mánesas privadas até o ,anó 2010,
na dirección, a prensa. ensañouse ccf candidato a presidir a frente:
xa unhas· cifras nas qué destason os impactos macroecnnóThabo Mbeki. Primeiro dixeron del que era un descoñecido manio,
can unha zona de intervención
m icos que ten a Expo. Oeste
breiro e un contumaz perseguidor de brancos, pero o seu prestíxio
de 340 hectáreas, unha frente
xeito, o 0,3% do Produto Interior
internacional de diplomático e a .sua sona de dialogante no interior
fluvial de cinco quilómetros, un
Bruto' portugués é atribuíbel a
da mesma Suláfrica librárono dese,, estigma. Agora din del que se
recinto de exposición de seseneste evento, que deu traballo a
apoia na tribu dos xhosa para govemar o país. Nada filáis falso, é
ta hectáreas, a participaciqn
15.000 persoas ao ano. Esta cicerto que el e Mandela son xhosa, pero moitos dos zulus -que son o
oficial de- 145 institucións, unfra aumentará até 35.000 em:..
grupo máis numeroso de Suláfrica, por diante de africaners, shotos,
has visitas p,revistas de quince
pregos en 1998, é dicer, o 0,8%
millóns ·de persoas e 3.900 esbritánicos e xhosas, por esa orde- confian cegamente en Mandela. +
do total da ocupación xerada
pectác~los.
pola economia portuguesa.+
-0- H. VIXANDE

Portugal e os océanos

Thabo Mbeki

Os Estados Unidos
queren entrar
na resldéncia
de Sadam Husein
Sob excusa de buscar
armas de destrución
masiva, presumibelmente
agachadas polo Iraq, os Estados Unidos queren entrar
na residéncia oficial do presidente Sadam Husein, xa
que aseguran que as armas
poden estar nas suas
dependéncias. Iraq nega
tanto a presenza de armas
como a posibilidade da inspección. En Lídia, despois
da críse do Golfo de Sidra, o
presidente Gadafi estivo a
piques de morrer nun bombardeo norte-americano
contra a sua residéncia. O
coñecimento do terreo facilitou o ataque aéreo, pero
Gadafí durmia nunha tenda
de campaña.+

En liberdade un implicado
do caso Filesa
O Luns 22 de Oecembro, Josep Sala, ex senador socialista e un dos encarcerados
polo caso Filesa de financiamento ilegal do PSOE, saiu
en liberdade despois de permanecer 25 di as en pri.sión. .
Sala foi excarcerado por
mandato do Tribunal Constitucional, quen ordenou a
suspensión da senténcia en
tanto non se resolva o fundo.
Sala fara condenado polo '
Tribunal Supremo a tres
anos de cadea. O caso Filesa significou o
encarceramento de vários di.rixentes socialistas ainda que
por par.te dalguns líderes do
Partido Popular sempre houbo manifestacións a pral de
chegar a algun acordo de Estado no problema do .
financiamento dos partidos.• .
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Como sabedes nas Asociacións de Viciños dos anos
70 (polo menos) traballabase
para presionar ás institucións e
sobor de todo aos concellos,
para que fixesen unha política
de acordo cos veciños en canto a: reparación de camiños,
aceiras, melloras de alumado,
hospitais, escolas, etc . En ditas AA.VV. era normal, a nivel
de estatutos, que os cargos fosen renovábeis cada 2 anos.
Marchaban ó presidente, vicesegredário, tesoureiro e a metade dos vocais , e quedaban
outros 2 anos o vicepresidente,
segredário , vicetesoureiro e a
outra metade dos vocais. Este
sistema ten a ventaxa de non
perder o fio da xestión , e de
participar moita máis xente na
directiva , asi como unha grande transparé ncia por ser un
cargo de pouco tempo de duración, ademais de que as discu sión s son moito máis analizadas , e pensabase moi mo ito
culpar a directiva de algunha
xestión .
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Polo tanto a medida que medramos como organización vamos
intentar ter a maior coeréncia
posíbel , porque a medida que
calquer organización medra, tamén corre máis riscos de corromperse , xa que realmente
quen falla somos as persoas e
non as ideas, así que o máis importante e transmitir aos eleitores que no que nos ternos que
centrar, e nos programas eleitorales, no compromiso real coa
sociedade.
Tamén sabemos que neutros .
partidos había persoas honestas, pero a medida que se ten
o poder, e se leva moito tempo, e se teñen que negociar
cuestións con a: Banca-lgrexaExercito-0 Rei, etc., empézase
a cuestionar que é mellar se
seguir no poder ou renunciar
aos compromisos sociais adquiridos nas campañas eleitorais. Estas cuestións analizanse nas cúspides das organizacións por persoas sobre todo ·
que levan moitos anos na política de dirixentes, chegando incluso como todos sabemos a
corrupción, ternos o exemplo
do partido "~ocialista" "obreiro"
español.
Xa hai moito teíl!Pº que gran -

e .za e.J/d J,o-bio-~
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Reflexió~
p'ara o BNG

Esta introdución fágoa coa intención de facer reflexionar á
militáncia do BNG por ser unha
organización metida no entramado social e nos problemas
diários dos galegos/as polo que
está recibindo
o apo io social , porque
realmente on- Para que discuta
de estan os
problemas , e amaneirade
onde se ten
limitar no tempo
que empezar
a facer unha todos os cargos
po lí tica de
igualdade, de instttucionais.
libe rdade e
de democrácia participativ a e non de
democrácia representativa soamente como queren a maioria
dos demais partidos ou organizacións políticas .
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des filosofas dixeron que o poder corrompe.
Ante isto podemos reflexionar
sobre do que talaba ao princípio
das AA .VV ., da sua forma de
funcionar organizativamente e a
limitar a través dos estatutos o
tempo dos representantes nas
institucións para que nunca sexamos subditos e si ciudadáns.
Este analise pretende facer
pensar á organización do BNG
para que discuta (dentro do posíbel) , a maneira de limitar no tempo todos os cargos institucionais, xa que asi se queimaria menos xente, e teriamos unha organización máis viva e
participativa, para seguir traballando no entramado social con
máis ilusión , de cara a potenciar sempre os compromisos
adquiridos diante da sociedade,
porque asi e como chegamos a
onde chegamos e será a maneira de seguir chegando coa
participación real das bases
dentro da organización, senda
a maneira de que a xente vexa
os seus problemas e as suas
manifestacións reflexadas sin
nengunha distorsipn nas institucións.
E seguer educando na xente cara a que as persoas vanse e as
ideas permanecen, polo que os
compromisos e programas son
a base fundamental do cámbio
social.+

XosÉ M. RIVERA GARCIA
(ALMERIA)

Novembro galega
en Barcelona
Acto 1. Barcelona, 13 de Novembro, oito da tarde, Manuel
Rivas presenta na Companya
Central Llibretera o último. libro
de Martín Garzo. Antes de dirixirme á Central paso por Sargadelos e merco o libro do escritor
arxentino Roberto Arlt, Agua fuertes gallegas, recopilación de
crónicas da Galiza do ano 1935 .
Abroo ao azar e leo: "Eu deno-

1
1 Din ospopes (ou
1 seña os bispos
••
1 ortodoxos) da
1 economia que a
1 ~ntrodución do euro
1 supoñerá unha
1
1 revolución- das
1 estruturas políticas.
1 Contradin asi aos que
1
1 consideran a política_
un simples exercício
de habilidades
eleitorais. Xa avisaba
disto Carlos Marx. O
pobre acertaba
,
demasiado, por isa
segue a ser tabú:

minaría a Santiago de Composcun relato do seu adorado John
tela, fortaleza da desesperación. . Berger sobre unha carga policial
Ausencia de ledicia. Adianto do
que lle serve para defender a
inverno. Ruela da marte". Falan- - ternura frente á barbárie inevitádo de Compostela,. venme á
bel. O gaiteiro_ universal ponlle
memória o excelente libro de
música de fondo , apenas audíOtero Pedrayo, O espello no se- - bel, ás palabras do gaiteiro lirán, hai tempo desaparecido
bertário ou solitário. O Garzo
dos estantes das librerías e que
non dá crédito ao que acaba de
eu puden ler grazas a un amigo
ouvir, aéhácao ao afecto do RfCl.laricano qwe mo deixou e que
vas, non pode crer que a sua
espero saiba conservar como . novela mereza tais agasallos
ouro en pano (ten cabeciña, Al- - verbais. Ao final, unha banda~a berta, e non o .perdas, que é un
de mozas babeliana .e universitesouro); ocasión que aproveito
tárias asaltan ao fermoso tistepara deitar palabras agarimosas
rrán, rodéano, forman un cerco
inexpugnábel, defenden o tofeu
nas orellas do responsábel galaxiano, e fincarme de xoellos se
de caza, cómeno, devórano e
for praciso, a ver se se anima e
non deixan achegarse a saudareedita o espello do xénio de
lo. Pero. que- lles dás, Manolo,
Trasalba. Pense nos leitores de
aparte de boa literatura. Eu para
Otero, ilustrísima. A librería
a próxima xa vos podedes pór
Central é nova, lumino~a. funcomo queirades, amigas cazaciona~, nada labiríntica, pouco doras, que me ' presento distarapta para un conto de Borges,
zado de povo da- noite e cunha
acolledora como o son todas as
gaita libertária ao lombo, abro
librerías. o público asistente á
paso a gaiteirazo limpó sé fai
presentación é babeliano -leitor
falta e plántolle un saúdo, O'Rido suplemenvas das Vacas e do Amor como
to literário Baestá mandado. Coas gañas que
belia de El
eu tiña de coñecelo e saudalo.
País-, de de- Pero que lles
Á mesma hora, un portavióris
seño, univer:norteamericano, rompendo toda
sitário, alfa- dás, Manolo, -·
norma escrita ou por escreber,
g u a r i a n o , aparte de boa
a~anza a toda máquina e cheo
anagramático
de sobérbi§i militar _e de xogueincluso, povo ltteratura?
tes. mortíferos cara o Golfo Pérda noite ver_, . sico. Ao xendarme planetário, o
sión casete. O
. _., ..,, >,... petróleo '9 o contról da zona meRivas comeza
récenlle calquer demostración
a falar da linde forza xenocida, calquer exibi- .
guaxe das pedras, expresa a ~l- _ ción de atrocidade devastadora.
da que latexa en El pequeño he-· lrak;que lles importa a eles lrak,
redero de Garzo, cita a Proust e
que lles importa que os nenas
a ltalo_Calvino, mételle un pou irakís morran desnutridos. Un lica de diplomácia de Monte Alt9 - tro de ·de pe.tróleo vale máis 'que
e outro pouco de enxebreza ga- · milleiros de irakís. E os chamalaica no momento oportuno que
dos intelectuais cómodamente
tan ri~ ao respeitábel, e remata . instalados no pensamento va-

A·ULA D
vigon~t/aulad.com

accesos dende 3º BUP - FPl

A revolución do
- euro

eliminará a
d
potestade de ca a
Estado de·regular a

economia através do
tipo de cámbio.da
moeda. Agora o
mecanismo de adaptaciór:t será
salarial. Os paises
que non estañan na
po~te de mando
t' ,
·
campe tran ces que SI
están grácias á
rebaixa dos soldas._ ·
p · h ·
or ISO al que
I preparar (domesticar)
1 aos; sin~icatos, p·ar.a
1
1 que O persoal aceite
1 face_r de nixerian:o OU

1 de tailandés.
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1 Nacionalistas
1
1 protestan por un ,
cío, na nada dialéctica, na sata1 cartaz que estivo
nización de todo o que cheire a
1 estes días pendurado _ raza menor, a clase baixa, a
condición económica subdesenvolvida. A de surpresas intelecdas paradas de
tuais que íamos levar se nos de·autobus e dos
dicásemos a-desenterrar vellos
e non tan vellos manifestos de
taboleiros
apoio a causas miserábeis. lntelectuais penosos, figuróns, comuniversitários da
pracentes, recuados. Non todos.
Coruña. Mostra a
Galeano: "Que o mundo é un lugar
perigoso segue senda a meseis mulleres
llar coarta.da para xustificar o
presuposto de guerra mais alto
ensinando, pernas,
do planeta e a mais próspera innádegas, glándulas
dústria de armamentos". Xa que
non podemos facer nada, falemamárias e
rnos con ternura, si, pero tamén
con rábia, noxo, coraxe, carrapeiteados estilo Os
xe, mal xénio, mala leite, as ou· anxos de Charlie. A . tras variantes da ternura.
festa, anunciada
Acto 2. Barcelona, 15 de Novembro, merendeiro La Font de
1 para o pasado dia
Les Planes, detrás do Tibidabo,
catre, foi organizada
uns sesenta galegos xuntámonos nun xantar celebratório popolos·estudantes de
los resultados autonómicos do
Bloque. Por un día o recanto de
Socioloxia, que xa
Les Planes fai de-carballeira pamanda truco.
triótica, ainda que carballos hai

Hai necesidade de
apoñerlle á música
de gaita o cartel de
española,
cosmopolita, mestiza
(porque estaria
vinculada á
irlandesa, a bretona
e mesmo á
andaluza). Non
1 perturba en cámbio a
identidade ben fixada
da música
anglosaxona co seu
pertinaz gorxeo en
inglés. Case
coarenta anos
levamos escoitando
os desgarrados ou.
yeah beibi sen que
ning.uén se
molestase.
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céoelle gostosa as suas leiras,
os responsábeis toreen a vista
ou fanse o tolo e o xoguete rar]coroso e pequeno mequetrefe
sen raices practica o insulto
analfabeto, nun perfecto español de garrafón, contra todo o
que se exprese en galega. E o
Alonso Montero segue sen facerme caso. Póñao a ler, Longa
Noite de Pedra, por favor.•

Suso Sanmartin

a bolsa ou a vidal! !

EMILIO

Cm

(BARCELONA)

Bolsas, para quen?
J

/ ·

poucos e o que abundan son as
moreiras e os piñeiros. E;ntre os
convidados non observo ao público babeliano da outra tarde
nen, por suposto, ao Amarelo
por non ofender a imaxinación
de ·Castro, secrétário xeral para
de ninguén. Entrega de distina colonización das comunidacións e salutacións das autorides galegas a maior glória do
dades. Prégase traxe escuro e
sumo condutor e choromiqueiro
señoras ·traxe de cóctel. Caros
e do seu partido todopoderoso
en inquisicións e cruzadas. A - e sabrosos santuários da cultura e gastronomía galegas! E
festa componse de carne e
nós ·de farrapeiros. O que non
chourizos á parrilla, pan, viño,
sabía era que o Coro Universitarta caseira, magosto e queitário Galégo tamén se prestara
mada. Todo produtogalego, coa estas causas. Eu que pensamo o deputado do Bloque, Emíba que a sua actuación se limilio López, que nos acompaña.
taba ao día das letras galegas
Despois da paparota, .as gaitas
no paraninfo. Coitado de min,
enchen o ambiente de rechouchíos agudos e festeiros. De to- · obnubilado por solenidades paran í nf i cas. Di Carlos Mella
das as maneiras, nada especial
nunha entrevista que "onde non
comparado coa cea de clausura
hai xente submisa non se dan
da décima semana da cociña
os c~ciques". Pode que leve ragalega en Barcelona, celebrada
zón. Aquí en Barcelona, no amo mesmo día nun hotel da capibjto galego, e nun outono de
tal a 15.000 pts. por persoa e
coitelos e esP.eranzas diminubaixo os auspícios da razón satas, a submisión político-gastrotisfeita. Leo nunha revista o menóm ica custa quince mil pesenú esp.ectacular, monumental,
tas por barba.
pantagruélico, que non detallo

Tiña pensado dedicarlle un Acto
3 a X. M. Beiras que andivo por
Barcelona os días 19 e 20 de
Novembro impartindo galeguidade e mesmo un Acto 4 ao escritor e antropólogo cubano Miguel Barnet que novelou a história dun emigrante galega en Cuba e tamén se deixou cair pala
cidade olímpica, pero fóiseme a
tinta e os límites desta sección
mándanme parar xa. Calquer
día, a xente que leva a Aldea
Global repréndeme. E con razón. Seguro que no mes de Novembro houbo mais actos galegas en ·Barcelona. Pero eses
outros que os cante calquer
Amarelo de Castro ou de Cristo.
P.D. O concelleiro simbiótico de
EU-EG cos votos do PP segue
co seu enfrentamento teimoso
contra a corporación alaricana.
A direita dalle corda, a prensa

É triste a situación; como o governo español rouba reiteradamente, e non creo ser extrema·damente duro cando falo nestes
termos, a estudantes que dependen das bolsas para financiar os seus estudos.

]

Parece que neste caso os estudantes con menos recursos
son os piar parados, xa que as
saidas ante unha denegación
de bolsa son poucas e ineficaces, situación que se agraba
cando a resposta que expresa
as causas, de producirse, que
non sempre é así, é completamente absurda e desacorde
coa realidade.
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Os recursos dos que dispón o
estudante son, en primeiro termo, realizar unha reclamación
formal; de non ser respostada
satisfactoriamente, pode voltar e
exercer o seu dereito. No pior
dos casos tan só queda o recurso administrativo, que non todos , de feito a menor parte, son
quen de costear.
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Ante esta situación de indefensión podemos pensar: que queda por facer despois dunha segunda reclamación: acceder con
resignación a absurda negativa
de bolsa ou meterse nun pleito
do que non se asegura sair ben
parado?•
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Medra o consumo
de chicle, sobre todo
a certas idades. É o
sustituto do pro.ibi_do
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norteamericano
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~ubo festa .en Viveiro o

Resaltan a importáncia da música
no desenvolvimento do nacionalismo
No II encontro do Feito Diferencial Galega
-0- PAULA BERGANTI ÑOS

A criazón dun fundo documental oficial da música galega como un dos
pasos primordiais para non perder as nosas señas de identidade é unha das principais conclusións do encontro O Feíto Diferencial (Jalego na
Música celebrado no Museu do Povo Galego en Santiago entre os
dias 15 e 18 de Decembro. ''Para coñecer a fundo a identidade musi,
cal da nosa terra é imprescindJbel a configuración dunha fonoteca de
Galiza", defenderon os músicos, musicólogos e outros especialistas
que participaron nos debates sobre a música culta -sección coordena,
da por Carlos Villanueva-·e sobre a música tradicional, coordenada
polo grupo Milladoiro. T rátase da segunda edición dunha iniciativa
que comezou o pasado ano co afondamento na História e que terá ·
continuidade no 1998 coa ~ do feito diferencial na Antropoloxia.
No ano 561 reúnense os bispos . ses do nacionalismo musical no enda Gallaecia para unificar o cultorno da música relixiosa, este
to e o canto relixioso, adoptanponente explicou o papel da
do a prática romana e separ*1Igrexa na evolución do nacionadose do resto da península. E a
lismo musical e deu a coñecer a
data, segundo sinala Xosé López
produción musical desta instituCalo na que se produce o prición no século XIX.
meiro acontecimento que marca
o feito diferencial galega na múO coralismo tamen cumpriu un
sica. A sua intervención na pri· papel importante no desenvolvime ira se ión dos encontros O
mento do nacionalismo dende
Feito Diferencial Galega na Músifins do século pasado até as prica celebrada o Luns 15 permitiu
meiras décadas do século XX.
"As institucións corais -explicou
c ñecer as aportación galegas á
história da mú ica durante a
na sua intervención Joaquina
Labajo- on asoéiacións que teIdade Media e o Renacemento.
ñen que ver cunha forma de expresiói1 directa do povo. Ndas
Dos éculos XVIII e XIX son
hai un concepto de nacionalisp ucas a mostras d música
mo, pero un nacionalismo no
profana, como por exemplo as
óperas, que se conservan. Non
que se trata de empregar formas
de expresión ou repertórios máis
pasaomesrnoooam~icaq~~
ben de carácter intemacionalizafacia na catedrais durante o clador. Sen embargo -engadiu- essici m . A estas pezas entre os
tes permiten sacar a voz persoal
anos 17 59 e 1833 referiuse na
do povo no concurso europeu".
sua ponéncia Pilar Alén. Ao periodo anterior achegouse Javier
Garbayo, que afirma que ainda
Folclorismo:
que no Barroco en "Galiza non
uso e abuso da tradición
houbo verdadeiras diferéncias co
resto da península,si podemos
Factores non só científicos, seafirmaF que estivo á vangarda,,
nón tar:nen políticos, ideolóxicos

lgrexa e fei to diferencial
na música
A importáncia que tivo a música galega na formación do nacionalismo e as suas diferéncias
significativas coa música culta
.. que se estaba a facer durante os
séculas XIX e XX rioutros lugares da península, foi outro dos
pontos aos que se fixo referéncia
no encentro. "Un tema musical
non é nacionalista polas suas características formais, senón porque nun momento dado convértese en símbolo dun poyo", sinalou Luis Costa. Co texto A) ba-

e mesmo comerciais influen segundo explicou Josep Martí, na
evolución do folclorismo. Un fe.
nómeno que xa se desenvolveu
en Europa hai cen anos e que. na
actualidade pode ser negativo se
o poder político o utiliza en función dos seus intereses, sinalou.
"Cómpre non confundir o folclore como ci~ncia 'co folclorismo porque este último -inantivo- é unha atitude e un sentimento, unha evaluación moi posiitiva do folclore, pero tamen
moi sentimental, que non ten
nada que ver coa ciéncia".
_A ntes de que na noite d~ Martes

16 o grupo de cámara da Univer~
sidade de Santiago In Itinere ilustrara a sección adicada á música
culta cunha actuación na igrexa
de San Domingos de Bonaval,
na sesión da tarde Xavier Groba
fixo unha recompilación da mú-.
sica tradicional en Galiza na que
que inéluiu un repaso das partituras de música que se conservan
desde o século XIX. A falta do
estudos e o descoñecimento qu~
existe sobre o tema levouno a
concluir cuestio~ando a existéncia dun feíto difer_:enci?-1 galega
na música. Stnalou que a Dirección Xeral de Património case
non ten nengunha iniciativa para desenvolver esta investigación
e defendeu a necesidade de seguir o exemplo do traballo desenvolto en Andalucía ou Cataluña. A última ponéncia da sección -adicada á música culta foi
elaborada por Joam Trillo baixo
o título O tratamento do Feito galega da música culta no século XX.

A música tradicional
Co tema A música popular na saciedade rural Clódio González
abriu a xeira de conferéncias e
debates adicados á musica .tradicional que comezaron o Mércores 17 e que coordinou o grupo
Mil/ad.airo. O priviléxio que süpón para o país contar con xente
que transmite as cantigas e os ri,
tuais tradicionais, foi Ün dos pontos nos que fixo fincapé este ponente que lembrou a necesidade
de ~tabelecer mecanismos para a
sua recuperación e conservación.
N.esta urxéncia concidiu tamen
Xosé Luis Calle, que escolleu aos
gaiteii:os Perfecto Feijoo, Avelino Cachafeiro e Ricardo Portela
para concluir unha série de características comuns ao intérprete do século XX. Todas amosan
un vencello sentimental coa terra, un compromiso social con
Galiza, rebeldia con ·todo aquilo
que está arnarcar a sua terra e sacrifícia persoal, sinalou.
Foi Anxo Martínez Sanmartin o
encargado de achegar o coñece,
mento da História e a evolución
do baile popular galega. Pola tarde Domingo Blanco realizou unha escolma das temáticas tratadas
nas cantigas popuiares, destacando a presenza do humor que "pa,
rece que o impregna to_do" como

unha característica diferencial
das cantigas galegas. Os instru·mentos tradicionais tamen estiveron presentes da man do construtor Francisco Luengo, ao que
seguiu a apresentación dun proxecto d(! restauración fonográfica
por Xosé Vicen~e .Ferreirós.

Momento dourado
do folk

trece de Decembro, dia de santa
Lucia, "babea a noite e medra o
d ia", cando as néboas e os fríos
meten ás xentes nas casas e
. adormecen as conciéncias. Pero
non era o caso. Sementeira, a
agrupación cultural, celebraba o
seu 25 cumpre-anos. Nada menos!
-dixemos os e as que ali
estabamos- , 25 anos contados
hoxe como un lóstrego fuxidio.
Polo ano 1972 nace unha__das
xeracións máis activas da nasa
curta história cultural galega de
posguerra. Nace aquí, en Viveiro,
e Lugo, e Santiago e Vigo, A .
Coruña ou Ourense. Centos de
mozos· e mozas a resgatar bandeiras
idiomáticas escuramente
agachadas nas mazmor~as de
amedrentadosimpérios. Houbo
que facer, en pouco tempo,
traballo de xigantes, chamar nas
portas cerradas ás próprias casas,
serpear o inimigo -ac6chado en
cada esquina, abrir cenários para
que o idioma proscrito vol vese
ecoar con dignidade, chamar, en
fin, polos direitos proibidos.

Ao bon momentQ que est~ a viver o folk, fixo referéncia Xoan
· Manuel Estévez, crítico musical
de ANT, nunha ponéncia na
se poderá entender o
que descobriu a evolución desta
momento vivido hoxe en Galiza
música desde os anos 70. As
no aspecto institucional sen o ·
causas do especial interese que
grande traballo daqueles primeiros
.está despertando a música galega · anos, dirixido principalmente a
hai que buscalas fóra do país. A
erguer a conciéncia sobre os nosos
atención que se lle presta aúualsímbolos máis definidores. Mesmo
mente a World Music -termo no
os erros apegados ao traballo
que engloba as músicas non anserveron para os ~iminuir hoxe na
glosaxona~, defendeu o ponente;
práctica de cada dia.
permite que grupos galegas sexan
coñecidos internacionalmente e
que xordan colaboracións con ar- . A l i , en Viveiro, estabamos,
tistas foráneos. Ás fontes das que
pois, quen de distintos .;xeitos
bebe a música folk fuco referéncia
animou o xurdir dun mundo
Anxo Lois P.intos, membro de
aposto ao que por forza se nos
Berrogüeto. Pola sua banda An- ·impoñia, e apre~iaba-se ese calor
tón Seoane reflexionou sobre a
humana e amistosa luída polos
mestizaxe propiciada polos méios
anos: Paco Luís, o actual
de comunicación, cuestionándopresidente de Sementeira, Africa
se se esa tan loubada mestizaxe· Muñiz, Pilar, Suso, Xulia ... e
cultural é realmente algo posititantos e tantas e tantas.
vo ou pola contra leva cara unha
uniformización.
sabemos que o
Antes da actuación de Millamovimento enriqµecedor da
doiro coa que se pecharon os 11
história é continuado, e nunca
encontros sobre O Feita Diferenpoden os sile~zos ou as trapelas
cial Galega celebrouse unha medar marcha atrás no conquistado.
sa redonda sobre o papel que
Observando prácticas e
debe cumprir a administración
conciéncias con grandes ocas no
pública a respei~o da música tramáis claro ideário, impon-se
dicional e na que participaron
recuperar aquela grande explosión ·
representantes do PP, do BNG
de ventas nobres dos setenta, po"is e do PSOE. Igual que neste dede non o facer corremos o risco de
bate en todo o Encentro púxose
cair no que a ideoloxia vella e
de manifesto o interese social
acomodada do fraguismo cfeu en
que existe pola recornpilac-ión
chamar bilingüísmo armónico e
de ~todo tipo de património muestado de autoidentificación, é
sical. Neste sentido o ponente
dicer, dos estados desiguais sen
Luis Costa referiuse a mesa recultura própria. E non pensamos
donda como unha declaración
nós que calquer galego ou galega·
de boas intencións "que oxalá
é:un mínimo de conciéncia se poda
callaran axiña en feítos concres1tuar, nas suas flagrantes
tos como infraestruturas e polí·contradicións, á beira de tais
ticas de investigación e publicafilosofías, pois seria como acordar .
cións, reformulación da'ben deo tongo neste difícil combate
ficiente docéncia ·musica:l e am~
nacional de cada dia. •
para instiucional á creación e a
difusión". +

g
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•Concerto
de solidariedade
co pavo saharaui
A asociación cultural Treme a
Terra celebra o Venres 9 de Xa,
neiro ás 21 :30 horas no parque
Sarmiento de Pontedeume o III
concerto en apoid ao povo saha,
raui. Actuarán o grupo de
.
ska-punk da Estrada Xenreira, o
de folk de Compostela Almofrei,
o de skap-rap da Coruña Desfeita
e do rock-ska de Dexo Salsa Ska,
sa. Antes do cohcerto, ás 17·:30
horas na praza Real, realizaranse
diferentes xogos educativos para
nenos e unha charla colóquio
na que participarán várias perso,
as que estiveron nos campos de
refuxiados do Sahara
Ocidental.+

• ·Pintura
para o Nadal
A Galería Trisquel,Medulio de
Tui promove por segundo ano
consecutivo unha mostra de
obras en pequeno' e méd'io
formato pensadas para qu~ a

pintura tamén poda ser un aga,
sallo festivo . Desde o 19 de De,
cembro até o 10 de Xaneiro po,
deranse ver e adquirir obras
dunha ampla lista de autores:
Antón Abreu, Xaime Qu,essada,
Xosé Luis de Dios, Antonio
Quesada, Xavier Pousa, Ana Mª
Lepido, Elsa P. Vicente, Feman,
do Quesada, Xulio Garcia Rivas,
Xulio Maside, Marieta Quesada,
Torné, Pardiños, Mosquecho,
Quico Paz, Lis ou Xaime Quesa,
da Blanco.+

• Bueu achégase
ao pintor
Urbano Lugris
Na Casa da Cultura de Bueu celébrase o vindeiro 28 de Decem,
bro ás 17 horas unha charla informativa sobre a figura do pin,
tor surrealista Urabano Lugris
(1908-1973), que no ano 1948
foi o encargado de deseñar e dirixir a reconstrución da capela
deste município coñecida como
Santos Reis. No acto Antón Patiño, pintor e comisário da
exposición que sobre Lugris acolle nestas datas o Palácio de Ex,
posicións e Congresos de

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

•Fallados o.Lorenzo Baleirón,
o Pedrón de Ouro e o Lueiro Rey
Tres prémios literários foron
fallados os días 2Ó e 21 de De,
cembro que incluiron
galardóns para obras en poe,
sía e narrativa e re·cairon tan,
to en autores consagrados co,
mo neutros máis nóveis. En,
ma Couceiro gañou co
poemário As entrañas horas , o
Eusebio Lorenzo·Baleirón,
que convoca o concello de
Dodro. Por outra banda o xú,
ri do Modesto Figueiredo re,
•• partiu sorte entregando o pri,
•· meiro prémio a Antón Rivei,
ro Coello con Setetraxes; o se,
gund9 repartiuse ente tres

obras: A meritoria cortesia de
Edón de Cigalia de Alfonso
Álvarez Cáccamo; A entrega
de Xosé Vázquez Pintor e Os
cadros baleiros tamén de fü,
veiro Coello. A convocante
do certame, a Fundación do
Padreado do Pedrón de Ouro,
entregará os galardóns nun
acto a celebrar o 27 de
Decembro .en Allariz. No
· Grove fallouse o Manuel
Lueiro Rey que foi par;ir na
obra Play,back de Francisco
Castro Veloso, sendo o
segundo prémio para O riso de
Isabel Hill de Antón Lopo. •

Santiago, explicará o significado
da figura e a obra do pintor no
contexto da arte
contemporánea. A obra
arquitectónica e escultórica de,
señada por Urbano Lugris e que
forma parte do património cul,
tural de Bueu é o único Santuá,
rio, xunto coa catedral de Coló,
nia, dedicada aos reis·magos. •

• Obradoiros
para cnar
·coas mans

Torno babi.o.

Ofeitoman en directo! , unha cer-

....................................................................

Do 20 de Decembro ao 5 de Xaneiro permanece aberra na Estación Marítima de Vigo

tame que inclue diferentes obradoiros e mostras sobre a artesa,
nía feíta a man e que organiza a
Asociación Galega de Artesáns. A ·
primeira destas aci:i~idades, ce,
lebrada o Martes 23 foi un obra,
doiro de cerá.mica que permitiu
a nenos e adultos perderlle o
medo a meterlle as mans ao barro para construir unha gran pia
de peixes. O Venres 26 os participantes aprenderan a facer un
cesto e os dias 27 e 28 unha peza
de coiro. O traball coa c rámi,
cacos monitores de Cerámica
Bego e Lea de Goián centra a actividade dos dias 29 e·30 d Decembro. Ademai deste
obradoiros participativos, en
Ofeitoaman vanse a realizar demo tracións e porádicas de tecidos en babeo lizo, fiado e
orfebrería.•

•A Mariña acolleu a descoberta
da História do Reino de Galiza organizada por Galiza Nova
Arredor de un cento de mozos participarol) nos 1II Encontros Lúdico-Culturais sobre a História do Reino de Galiza organizados por Galiza Nova e que se desenvolveron os dias 20 e 21 de Decembro entre as vilas de Mod°'
ñedo e Foz. Ademais dun roteiro pola vila de Mondoñedo e polo Valadouro e unha homenaxe ao Marechal
Pero Pardo de Cela, celebróuse a mesa re,
donda Galiza na Idade Média: Nación plena-

mente soberana; as orixes do seu submetimen,
to, na que participaron os historiadores An,
selmo López Carreira e Francisco Mayán e
o investigador e membro do co Consello
Nacional do BNG, Francisco Rodríguez. Os
tres insistiron na necesidade de dar a coñe,
cer o pasado nunha etapa -a Idade Médiaocu ltada pola historiografía oficial de xeito
interesado e de aclarar as manipula~ións
que ocultan a existéncia de Galiza naquel
momento como nación soberana. .
Nestas xomadas as mocidades do BNG de,
ron a coñecer unha nova publicación, His,
tqria compacta do Reino de Galiza, que distribuiran gratuitamente e coa que colaboraron o historiador Anselmo López Carreira, o poeta Manuel Maria, André Pena e
·as Brigadas en Defensa dO Ptitrimóriio Chairego ., Apresentada en fichas independentes
que se gardan nunha pequena caixa con
. formato de CD, esta publicación inclue
unha selección de temas sobre o Reino de Galiza, a descuberta de tres roteiros -Rota Chairega, Rota da
Mariña e Rota de T ransancos- e a selección de poemas A revolución lrmandiña por Manuel Maria. •

·• Berrogüeto
despide a xira de NavicuUíria
O grupo Berrogüeto J?echa o vindeiro 26 de Decembro n Teatro Garcia
Barbón en Vigo dezaoito meses de xira mu ical na que der
o seu primeiro traballo discográfico Navicul.ária. urante t
diferentes temas do grupo foron escollidos para ilu trar as lección
musicais Celtas, Naci6ns Celtas ou Xabarin Clube, entre outras fi rma,
ron parte da lista das rádios europeas World Music Charts Europe laborada por críticos europeus. O seu traballo discográfico tarnen r cibiu
Prémio da Crítica Alemana. Actualmente Berrogüeto prepara mat rial
para o seu próximo traballo discográfico, que será publicado a finais d
vindeiro ano. Neste concerto ademais do seu habitual rep rtóri ,
grupo ofeiecerá un anticipo do novo traballo e novos compoñentes. •

. DE GALICIA

de imediata aparición:
O CINE EN GALICIA

de Xosé Nogueira
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O savoir faire

nízanos a cuestión para informarnos das doenzas ou enfermi. dades do home galega, breve
percorrido antropolóxico gue
non recolleu nin sequera García
Sabell no seu libro El gallego ante la enfermedad.

de Miragaia
Titula: Manual para escritores e oucras sátiras.
Autor: Manuel Miragaia.
Editorial: Edicións Toxosoutos. Noia,

Chega un á casa, da choiva da
tarde e poño os cascos, ouh, sorpresa: Beethoven está ausente.
No seu lugar, ou se queren vostedes no séu sitio, un programa de
chulos de Chamberí. Vade retro,
exclama alporizado o gato. Entón,
un ponse a ler a Manuel Miragaia
de noite, sombreiro mauro de aba
ancha, do empardecido do Orzán
a aquelas birtas de Andorra, ou
que diga Compostela. Agora non
nos asalta nin a Xénese nin a
Apocalip , que cómpre iniciar á
lectura do manual polo revés coma seica fan cos x rnais os habitantes de Tokio. É un san exercicio cando Beethoven xa dixen
que non está. Pois ben, este do
que escribo non é outro que o autor <leste Manual para plumíferos e
outras sátiras, ou para escritores,
despois e antes da realidade ou
irrealidade. Si eñor, que diría
Anxel Fole. E por que non, que
esta é unha travesía. Eu voulles
fular dalgún destes vinteún relatos
que o autor recolle neste libro de
xeito providencialista, un xénero
que aínda que pareza novo, ten
máis anos que Adán e Eva. A Litografía da portada, fíxense ben,
xa é premonitoria: Louis Boilly
amosándonos un grupo esperpéntico, personaxe emellantes aos
que Valle-Inclán viu no Caleixón
do Gato, sen Max Estrella e Don
Latin, e un guindilla: vfase vir.
Daquela , nesta viaxe, o Miragaia, que cita a Woody Allen,

Outro artigo que engaiola é a renda per capita do concello de Pe,
drouzos, tan outa como a de Ponteareas desque Pepe Castro lle puxo praza e busto ao xeneralito.
Hai tamén unha inauguración
metafísica con flores made in
Taiwan, caraveis de plástico para pór no ojal, tanto para homes
como para mulleres.

Manuel Miragaia.

enceta a rolda recordando unha
conferencia que o Señor Melitón
Magafia, historiador e ilustre arqueólogo, pronunciou na universidade de verán de Yiana do Bolo, aínda por inaugurar e de
abenzoar polo señor Romay Beccaría, persoa na que se reencarnou an Luis Gonzaga, creo. Pois
ben: conta no "entremés" -e non
incorre en ningunha cont:radictio,
que os romanos drogaban aos
celtas, aqueles que in illo tempore
lavaban os briais no Castro, asegurando que os lexionarios afeccionaron aos porros aos parroquianos daquela Galicia, e que
Xulio Cesar era un capo di capi .
Unha das causas que a min máis
me chamaron a atención neste
divertido libro é a lembranza que
o noso escritor fai do célebre Aaron Smith, erudito que andou pala xuderfa de Ribadavia e tivo recoñecemento, pola súa sabia reflexión in pectare: "Pen o, logo

coexisto". De seguida, e non sen
termos apontado que o inventor
da empanada foi loxicamente un
galego que
respondía ao
nome de Xan
Empanad a Hai receitas
González, na- que xa
do o 20 de fe,
breiro
de quererla
1897 na Praza para si
do Campo, en Picadillo,
Lugo, onde
remedios
hoxe está o
Bar Valdeo- para
rras. A conti- combater o
nuación, ilús-. abstencio,
tranos da mítica e mesmo nismo
devota liber- inveterado.
dade dos parvos e dos
prosmas: "liberdade -di- para beber nas fontes
dos xardíns sen pisar o céspede".
Tamén, Manuel Miragaia ame-

Pero o que é realmente milagreiro, ¡ai non! é o artigo intitulado
"Acordos da Xunta". Fraga lribame; aínda que non se diga o
seu nome no relato, propuxo a
creación dun Corpo de Garda
Galega, aprobado logo -salientadunha longa desputa en San Caetano, cando aínda non chegara
alío Susiño): O Señor Presidente do seu puño e letra, decretou
a uniformidade desta orixinal
policía autonómica, para non
sermos menos que os bascos e.os
cataláns. Velaquí o texto:
"De abaixo para arriba, zocos do
país, pantalón e camisa verde
como o país, pucha negra (tipo
galego) lixeiramente inclinada á
dereita. No inverno en época de
chuvia, os vixiantes da Sede levarán capa de xuncos do país".
Hai, ademais, neste volume, receitas que xa quereria para si Picadillo, remedios para combater
o abstencionismo inveterado
que a min se me anrolla con vistas ás vindeiras municipáis. •
M. VIDAL VILLAVERDE

NARRATIVA

Manancial

En palabras do autor, "Manancial presenta personaxes primitivos, tarados sociais
en definitiva, o home en estado puro. Se nos asusta, estámonos asustando de nós
mesmos." Novela escrita con estilo áxil e descarnado que nos mete a mesma préso
por rematar a viaxe da lectura que ós protagonistas por fuxiren.

NA MESMA COLECCIÓN
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canta de libros
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Arredor da historia
Luis Martínez Risco ofrécenos en
Arredor da historia de Galicia (Espiral Maior) unha manchea de ensaios que xiran
en torno da
história e o seu
ensino. T rátase
asimesmo
dunha revisión
crítica dos tópicos-criados sobre
a Galiza e os galegos: Entre os
remas tratados
atópanse a importáncia da
tradición, os mi;
tos, as festas, a atracción de Portugal, a história nos textos
de bacharelato, o Monte Medúlio, os
conceptos de povo e cidadán e a
irnportáncia da acción cultural no nacionalismo e a história como
referente.+

Política lingüística
Coordinado por T oni Molla, Política ·i
planificación Üngüístiques (Edicions
Bromera) é un volume colectivo que
recolle imponantes escudos de
investigación
social sobre a
lingua e as estratéxias de
política
Lingüística desenvolvidas ou
propostas no Estado español.
Tirados das
aportacións realizadas nas Jomades de Sociolingüística celebradas en Alcoi, entre os nove escudos encóntranse os
de Pilar Gar~ia Negro,
Rafael Ninyoles, Toni Mollá, Rafael
Xarnbó, Kike Amonarriz e Emili

Boix.•

Afásia poética
O poeta Xabier Cordal achéganos unha nova entrega editorial baixo o nome de Afásia (Bahia Edicións). Trátase dunha interesante aportación literáda na que--o autor continua a sua liña
encetada dentro do grupo
Ronseltz -con
actividades entre 1985 e 1995
e a publicación
de Unicornio de

cenarías que ca-

balgas os sábadosainda que nesta
nova obra o autor
da un xiro no que
até agora fora a sua
traxectória literária. O
poeta ten publicado tamén en solitário
Arianrod e Fruto do teixo. +

Erga, un lume que
prendeu .

MANANG:IAL
Xavier Manteiga
PREMIO XERAIS 1997

X ERAIS

~~
~~

A ERA DE ACUARIO

MAGCX:J

Xosé Ramón Pena

María Gándara
PREMIO GARCÍA BARROS, 1997

. No 25 Aniversário da constitución de
Erga (Estudantes Revolucionários Galegas) ven de sair do prelo un libro cun
corurumo de dezaoito artigas de
militantes desta
111111111•
organización
nas suas
distintas etapas. Os participantes, amáis
de narrar a sua
particular experiéncia militante, fan un completo debuxo da
história de Erga,
do movimento es. tudantil e tamén do
nacionalismo nestes anos de crucial
importáncia para a sua organización. •
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CULTURAL

A NOSA TERRA.

Paisaxe moral
Título: Fisterrae, un proxecto pa.ra o confin
do mundo.
Patrocina: Finisterre, seguros.

•'

~-·

Hai cousa dun mes que vén de
presentarse un libro, cunha edición coidada e atractiva, no ·que
podernos ler diversos textos que
· nos falan da vida, da história, da
xeografía e do futuro de Fisterra.
Co título xa albiscarnos por onde
queren ir as cousas ou a idea
principal que se acocha tras este
texto. En Fisterrae: un proxecto
para o confin do mundo fálase
dun proxecto para ese territorio,
que estaba considerado polos antigos romanos como o ·fin da. terra e que as institucións que governan este país empéñanse en
que sexa realidade, senón simbólicamente si na práctica pois chegar até as terras de Fisterra ainda
é hoxe toda unha aventm:~a.
A idea prirnária <leste libro. xira
entorno a un proxecto do arquitecto Cesar Portela para dotar a
vila de Fisterra dun novo cemiterio na aba do monte Pacho,
por .onde baix-a cara mar o rego de Cabanas, ali por onde a
lenda di que o demo quiso tentar ao eremita san Guillerme
cun barril de viño, que acabou
caendo monte abaixo e manchando os cantfs. Partindo desta
idea, aproveitouse a oportunidade para tratar de dar unha intef-

o

banda, os posíbeis impactos negativos e, pola outra, facendo posíbel que ese património se adecue
para un consumo ao que, nun
princípio, non estaba destinado.
Agora queda por definir que público ten ou pode consumir ese
património. Eis un punto importante. O control de público consumidor, a definición do
mesmo, ten
que ser algo
que está moi património é
claro para que
o producto tan só unha
non se masifi- disculpa, o
que e acabe importante
dex enerand o
teñen que
nunha da
ser as
tantas falsa
culturas turís- persoas que
ricas que nos viven no
invanden, ao
tempo que entorno
destrue o ma- dese
ravilloso con- patr.i mónio
torno no que
se asenta ese que se quer
património. potenciar.

o

pretación do património cultural e natural de Fisterra con· vistas a un mellor aproveitarnento
do mesmo, no camiño ·de convertilo nu,n dos novos motores
económicos dos fisterráns, q.gora
que a crise vai mermando aos
sectores productivos traicionais.
A primeira conclusión que un
pode tirar é que o gran patrimón io que ten Fisterra é exactamente eso; o ser un fisterra, o ser
. . unha paisaxe moral que forma
parte dunha cosrnovisón europea, de que é un dos limes do
continente. Respectando esta
idea e partindo da mesma, vanse
debuxando unha serie de liñas
sobre os seus elementos máis emblemáticos para ir desenvolven-

do un plan de promoción sociocultural con vistas a desenvolver
unha posible industria turística,
pero un turismo baseado na contemplación, na reflexión, no des. canso e na intimidade. Ao final
história, natureza e lenda confúndense e fanse inseparábeis e o
producto que se quere vender
non é un elemento en concreto,
senón todo un território que debe actuar corno un xacernento
cultural. Asi as cousas o património é tan só. unha disculpa, o importante teñen que ser as persollil
que ·viven no entorno dese património que se quer potenciar.
lnténtase no libro facer unha interpretación dese ·patrirnónio co
obxecti.vo de presentalo . cómo

un elemento, un producto , capaz de atraer a un turismo cultural e, en consecuéncia, de promover un desenvolvernento social, económico e cultural, xerando ao seu redor unha série de
experiéncias e servícios que, algun dia, nos permita falar da calidade da experiéncia. Para iso o
património ten que permitir un
uso, ten que ser entendido como
un instrumento de educación e,
tamén, de identificación.
Hai outra cousa q_ue se albisca
neste libro: os poderes públicos,
neste. caso os que goveman Fisterra, parece que teñen ganas de
asumir o protagonismo que lle corresponde no ámbito da planificación territorial, freando, por unha

Este Libro foi
patrocinado
pola compañía Fini terre Seguro S.A., empresa que ten a sua sé en Valencia. Quizais esta sexa a razón pola
que o libro está en español. Mágoa que tan boa idea non tivese
un reflexo positivo nunha edición, tamén, na nosa lingua. •
REGO CABANAS
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caeu nun chan de Porcelanosa.

Prémio Eixo Atlántico

'Estase facendo u11-ha cultura falsa,
sobreactuada como o CDG'
~

CARME VIDAL

Pasou por portugués na convocatória do prémio Eixo Atlántico de textos literários coa obra A táboa
ocre de Nubia e gañou. A Editorial Laiovento ven de publicar o seu Teatro para se comer, que está a
ser todo un acontecemento literário. Guisam Seixas gábase de ter competido por vez primeira en igualdade de condicións con escritores galegos e ter gañado o envite. Aproveita para denunciar o siléncio
que caeu sobre a sua obra despois de ter sido aprobada a normativa no 82, quince anos nos que non
dubidou de recorrerá trampas para poñer sobre a mesa o seu valor literário. Lonxe de se meter no papel de maldito, .Guisam pide, sempre con ironia e corrosivo sarcasmo, que o deixen "ser popular" e fala
da política de subvencións como a "aberración" dun proceso controlado; "Na literatura hai tantos pretendentes á praza de enfant terrible que é inxusto quema dean a min que non aquero para nada", anota.
No Eixo Atlántico concorrian
obras en galego e en portugués
e vostede sendo galego gaña
cunha obra en portugués.

É máis que unha curiosidade.
Apresenteime ao concurso fa,
céndo'me pasar por portugués,
non só en portugués. Escribin en
moitas normas na miña vida e
para min fo¡ só como cambiar
máis unha vez; non sei onde está
a fronteira. Camuflei referéncias
culturais e apresenteime non
tanto por lusismo ,que tamén
porque se poidese facelo en gale,
go reintegrado tal vez o teria fe¡,
to, senón por concorrer con es,
critores galegas en igualdade de
condicións. Iso é o que ten rele,
váncia. O prémio non é o im,
portante, o que hai que destacar
son todos aqueles que non tiven
ao longo da miña vida literária.

Esa posición que defende permítelle -unha criación ínáis libre?
A liberdade imensa da que disfru,
ro é algo que nunca poderei agra,
decer, é un tesauro impagábel pa,
ra escreber porque non tes nada
·que perder. Non me preocupa a
oficialidade e iso dá moitas posibi,
lidades. Sen querelo son un privi,
lexiado da cultura, grácias a que
non me subsídian. A política de
subvencións paréceme unha abe,
rración, é comprar vontades. A
maneira honrada-seria non sub,
vencionar a edición senón a com,
pra, só a libro vendido. De repen,
te hai tres textos teatrais premia,
dos: uri en galega non ·subvencio,
nábel p0r non estar na norma·ofi,
cial, outro en.castelán e outro en
portugués. Algo raro está a pasar e
compreria pensar niso.

A -sua metáfora quere dicer que
esa seme.n te prende mellor pa
lama que nos mellares azulexos-?

É o que si.nto. Tr-aballei _de ínoi
novo como -actor, no Facho e no
Teatro Circo e se hoxe existe o
CDG é por eses antecedentes.
Cando véxo todos eses cartas e
logo os espectáculos téñome que
perguntar, tanto para isto? Cómo
vai o conselleiro á inauguración
poñen todo o presuposto sobre o
escenário. Ao comezo había un
actor que até cus,
pía, estaba gañan,
do un soldo e viase
na abriga de sobre,
actuar. Non fai fal,
ta sempre tanta es,
cenografia.,

Compara -a orixe do teatro coa
da doceria, defende entón a sua
función lúdica?
Está na idea de que a literatura
ten que ser dixeríbel, tragábel por, .
que o símil culiná,
rio a miudo se em,
prega de maneira
negativa, como al,
go intragábel; eu
falo á contra. Que,
ro que sexa diver,
tido que tamén
significa diverso e
novo.

'Gane1
-.

Púr que a sua teim a en falar da
necesidade dun
público que non
existe?

: o Eixo Atlántico ·
~ en Portugal
: co votó
~ dun membro

.~do ILG,

A. PANARO

Bota man a miudo da ironia para criticar calquer sorte de oficialidade no mundo cultural, é
difícil manterse á marxe?

mundo da cultura, non digo que
non haxa escritores, pcide habe,
los e xenfais, pero ao mellar
acontece que non· os coñece, ·
~os. Ninguén sabe o que· esta,
mo·s a perder, pero o proceso vi,
ciouse desde o comezo. Con es,
te prémio demónstrase, como
nos xuizos, que polo menos líai
un caso, ternos unha proba. O
ILG recoñece o valor a un cria,
dor que está intentando afogar.
Revéntame que continuen di,
cendó que o problema non exis,
te, que non hai lusistas.

A submisión invalida, non é
que sexa rebelde, son insubmi,
so. Hai unha castracLón no

Quere dicer que hai poucos espazos onde poda dar a coñecer
a sua obra?

,1.

O Teatro para se

: os mesmos
~ qu~ áqui me
~ silencian.
Paréceme
.
"
arrep1ante.

Ódío o ódio ao
público. Escrebo
para que se me
lea. É coma quen
fai un xeroglífíco,
hai autores que
fan para que se
acerte e ese é o
xogo válido e hai
os que buscan a
mantenta que nin:
guen atine, ás ve,
ces nin siquer ten
significado. Non importa o que
se di, senón como se di, non hai
temas novas. Escrebo para o pú,
blico e cando teño un texto dou,
no a ler e pergunto se se enten,
de, moitos pensan cliso que é un
provincianismo-~ A miña idea
básica é que hai que criar un pú,
blico, é o esencial en teatro, en
literatura e en -todo o mundo da
cultura.

Pero vostede ten recibido importantes prémios.
Levo vinte ano escrebendo e cornee i a darme a coñecer precisa,
por prémio . No ano 77
Pedrón de Ouro, daquela
nante, an eguinte
durante esa etapa,
tr
u catr an s, gañei practica,
ment todos concurso ao que
me apre entei, e Hendo a fra e de
Ca are . E de repente desapare,
cin, cando era unha grande pro,
mesa e agora aparezo en Portugal
escrebend en portugués. O im,
portante é o siléncio <lestes deza,
seis ános nos que se dá unha per,
secución a raíz da aprobación da
normativa mal chamada·oficial.
Continuei gañando prémios por
vía da trampa, apresentando pro,
xectos dicendo na plica que non
_permitiría a sua publicación a non
ser ~n reintegrado e con causas
polo estilo. T eño asi tres prémios
inéditos. Agora fun votado por un
membro do Instituto da Lingua ·
Galega; recoñece o valor literário
á mesma persoa á que están silen,
ciando e iso é arrepiante. A impo,
sición da normativa valeu para
premiar a mediocridade literária.

breactuada como o CDG. Alar,
déase de neoliberalismo e na
.cultura existe dirixismo total

O problema é comezar a escreber
para eles, fuxo cliso. Hai ,referén,
das pero son pontuais. E incon,
cebíbel que haxa un centro ofi,
cial e que ninguen se meta con
el, ainda, que só fose por cabreo.
Hai vacas sagradas e resulta arre,
piante que ninguen na profisión
levante a voz contra o CDG. O
sistemjl de entrada e saida, de es, .
tar dentro e logo viver dunha
compañia que -recebe un subsfdiq
do lgaem..até que volve tocar en,
trar é perverso . A desgrácia da
cultura galega é o díñeiro porque
non estarnos preparados par¡:¡. iso,
somos os novos ricos.

Joao Guisam Seixas·

19

Non está nos libros recomenda~
dos nin a administración reparte
a sua obra, síntese marxinado para chegar aos leitores?

Se o mesmo membro do ILG · for~ · Na-literatura hai· tantos preten,
mase parte dun xuri na Galiza .e
dentes á praza de enfant terrible
eu me tivese apresentado, nen
que é inxusto que ma dean a
siquer terian valorado a miña
min que non a quera para nada,
obra: O de menos é a normativa, . pido que me deixen ser popular.
o pior ba mºaneira de controlar o
O mellar son os nenos terríbeís
proceso. A lingua acábanna ·faoficiais que poden facer o que
cendo os usuários e hai unha
queJran e cóntinuan na nómina.
perversión na · filoloxia que é .- Confésome capaz de levar á
pensar que poden inventar a lin, . xente ao teatro para ver unha ·
gua. Non lles importa se. coller
obra. Quen me da mágoa son os
máis ou menos do portugués, in,
escritores subvencionados e· re,
terésalles ter na man o control.
comendados. Cando eu vendo
douscentos libros sei que se len,
eles non poden dicer iso. Os li,
Os malditos adoitan ser pesimistas, vostede vai pola via co,
bios que compra a Xunta xacen
en Institutos e armacéns e apo,
rrosiva do humor. Cando fala
drecen, nunca se leron. Estase
do Centro Dramático Galega di
facendo unha cultura falsa, so,
que a · semente do teatro galego

comer constitue
en -si mesmo unha representación, por que sae
da escena para
levalo á libraria?

Empeceí a traba,
llar en montar un
espectáculo que .
agora está reflecti,
do no libro. De,
beuse a razóns
económicas e e
tamén a que a
própria idea se foi complicando e
superoume. Cando apresentei o
proxecto a unha convocatória di,
xeron que nen ia ser tido en canta por non estar en oficial, ii tornouse o espectáculo irrepresentábel ,ainda que logo me pediran o
texto, porque o COO era o úni,
co que podía 1evala a escena. En,
tón as acoutacións foron aumen,
tando, o proceso foi inverso: do
teatro a literatura. Estaba pensa,
do para unha representación
concreta e se non o escrebia non
· tiña entídade.
As- acoutacións cobran vida literária.
Creoume un problema técnico
que era facelas suportábeis por isa
lle metip aspectos literários e téc,
nicos. E unha narración do que
pasa que canta unha representación que nunca vai pasar. Cando
· escrebin a obra gañadora. do Eixo
Atlántico o que máis me gustou
foi a vontade de velo representa'.
do. lsto mesmo sentía coa obra
anterior que acabou sendo irre,
presentábel. Como nos circuitos
habituais non podía ser escenifi,
cada fixen por vela. No texto es
completamente libre, non tes limitacións, todo funciona á per,
fección, non hai erro posíbel. •
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Non convén chorar·máis
Non digo nada novo si repito
aqu_í os famosos versos do míti,
co poeta,médiCo lugués, escri,
tos primeiro en castelán (Barco
sin luces) e logo en galega (Som,

bra do aire na herba) ...
Non convén chorar máis,
Ela chorou por wdos e pra sempre.
Calemos

E

la era, todo dios o sabe, Ro,
salía de Castro. Pero RosalÍa
non foi, por cerro, unha
chorona, e menos unha choro,
miqueira. Oin lembrar á súa fi,
lla, dona Gala, cando volveu,
setenta anos despois da marte
da súa nai, á Horra da Paz onde
finou, -que Rosalía era moi ale,
gre no seu trato; e a ledicia na,
tural dela trasluce en moitos dos

Cantares Gallegos.
Apenas hai bágoas nos versos de
Rosalía, nin humedade nos olios.
O que hai é unha dór profunda e
saudosa, analisado por un montón
de ensaistas. E unha protesta so,
cial, unha rebeldía latente, a cuio
estudo adicouse máis dun libro.
Non, Rosalía non chorou tanto
como pensa a xente; tópico que
Luis Pimentel quixo evitar que
se seguise imitando no cornpor,
tamento dos seus paisáns. Non,
Resalía de Castro non chorou de
tal xeito. A xenial encarnación
do espírito galega non se consu,

meu ~n bágoas, senón que 111ª'
nou en pensamentos de elevadí,
simo valor lírico e rnetafís-ico.
Quen chorou, casi a cotío, foi
paradoxicamente, o tirano
Francisco Franco. Bahamonde;
quen personifica, cruelmente, _a
outra vertente -a reaccionariados galegos.
Xa me sorprendeu, recén aca,
bada a nosa Guerra Pluscuanci,
vil, o feito de que Franco cho,
rase. Debía estar eu no campo
de concentraéión do ·ex,futuro
Manicomio de Alcalá de Hena,
res, cando lin nun xornal dos
que nos traían visitas, unha in,
formación sobre as ofrendas
que lle fixeron entón ao Xene, ralísimo, as Xuventudes do Mo,
· vimento, ou unha organización
semellante. la apresentando as
ofrendas José Antonio Girón,
quen inda era daquela Delega,
do Nacional de Ex,Combatien,
tes, denantes de ser nomeado
ministro de Traballo.

l

a apresentando as ofrendas
provincia por provincia: patacas, ovos, mantóns de Manila,
espigas de trigo ou de millo, troi, ·
tas, libras de chocolate, puntilla
de Camariñas, champán catalán,
viños de Xerez ou da Rioxa, la,
ranxas valenciás, turrón de Ali,
s;ante, mazapán de Toledo .. ..
Iaas apresentando Girón con pa,

labras altisonantes, xerárquicas e
verticais, co áureo estilo literario
da Falange Española de las Jons,
sin a T (te) de Tradicionalista. E
cando chegou a ofrenda da pro,
vincia de Jaén, unha garrafa de
aceite, portada por un rapaciño
vestido de gilipollas, Girón pro,
clamou con voz de trono: ·
-¡Ahí le tenéis, Caudillo!: ¡el
hijo del c~pitán Cortés!
E ao escoitar aquela apresenta,
ción do fillo do "benemérito
héroe del Santuario de Santa
María de la Cabeza", a reacción
de Franco foi a que éondensou
o · informador en cinco palabras
El Caudillo, sonríe y llora.

dadeiramente, era un sentimen,
tal, un neorromántico, un ben,
dito, e calquer detalle emotivo
conmovíao ata mollar coma un
pito o pano dos narices.
No meu segredo arquivo da me,
moría levei moitos anos o rexis,
to dos incontabeis choromique,
os do Xeneralísimo; pero coa
Transición borróuseme da ca,
chola aquela serié de desborda,
mentos lacrimais do Caudillo, e
só me lembro do primeiro e
máis do último que soupen.

f

oi naquela histórica noite
que poido ser a dos coitelos
longos tardofranquista; des,
pois da mañán na que levou un
tiro na testa certo estudante fa,
lanxata que logo salvou o neu,
escubrín entón que, anq_ue
rociruxano Sixto Obrador, an,
parecese mentira, S. E. d
que quedou paralítico. E inda
_ Jefe del Esuuln choraba. E
que o disparo procedeu das filas
levei a conta, dende aquel día,
súas, na Secretaría General del
das veces que leín ou me dixeron
que áo Jefe Nacional del Movi- · Movimiento prepararon para
aquela noite unha vengativa
mienw brotábanlle as bágoas nos
lista negra, encabezada polo
seus olios de lince. E non por un,
Duque de Maura e o Dr. Mara,
ha femia, precisamente, porque
ñón. O terceiro coido que era
sabido é que "non é delito nun
Lafn Entralgo.
home chorar por unha muller".

D

T ampouco choraba, coma o rey
Boabdil por perder Granada.
Todo o contrario, xa que ganara,
coa axuda dos fascistas, os nazis
é. os mouros, toda a españa ver,
mella. Choraba o Jefe Nacional
de FET de las JONS porque, ver,

Ao enterarse dela, os xenerales
Muñoz Grandes e Rodrigo, foron
a medianoite ao Pardo. Füceron
levantar ao Generalísimo e esixí,
ronlle que impedise aquela ma,
tanza anunciada. Moi compunxi,
do, o tirano aceptou e chorou ... +

FRANCISCO

A.

VIDAL

Os anxiños negros
Cando o señor Machín reda, ·
maba un lugar na arte e no ceo
para os anxiños negros, non de,
bía saber que xa había uns pin,
tados por alguén que considera,
rá que tamén eran dignos de es,
tar nun altar.

e aínda o barco non botara
amarras, xa desde a borda, a
moza saudábaos ilusionada.
No encontro, en canto cruzou a
pasarela, os abrazos sucedéronsc á
ansia de ver ao netiño cubano. E a
nai destapou o manto co que o cu,
bría e os avós ficaron sen palabras.

E

stes anxiños negros tan _sós e
Ónices nun santuario de san,
tos brancas, traen a lem,
branza <lesas historias nas que
sempre, máis que o concepto_de
beleza prevalece o de raza predi,
lecta. E tan raro se neis fai ver a
un anxiño negro no ceo corno
na Casa Branca a un presidente
de pel achocolatada. E a tal ex,
. tremo se chega que, moitas ve,
ces, aínda sen maldade, rexéita,
se ao diferente por non oír un
posible mal alcume que nos vin,
cule a el, ou que nalgún intre
cheglien a sinalamos co dedo.
Unha destas historias, moitas
veces contadas en mil e nnha
versións diferentes, é a dunha
moza que emigrou a Cuba para
buscar fortuna e encontrouna.

-É negro, -acertou a dicir o ve,
llo despois dun aterrador silencio.

-É coma o pai.

tempo de chegar a·rapaza botou
mozo formal e casou.

P

ero por aquilo de que to,
das as mulleres tiran para
a casa dos pais, conven,
ceu ao marido para· volv~r á te,
rriña, onde non lles iría mal ·se
montaban unha tenda de "Ul,
tramarinos Finos", que tiñan
moita aceptación nas vilas ga,
legas dos anos cincuenta.

E, certamente, non faltou quen
· empregase a unha muller tan
dispost-a como aquela, pero o
mellor de todo foi que ao pouco

N

-Tamén eu son galega e estou aquí.

ova foi acollida con ledi,
ia pola familia e con enve,
a pola veciñanza, que vían
na rapaza o triunfo que lle falta,
ba a tantos homes que, despois
de matar:se a tr~ballar durante
toda a yida, volvían tan pobres
coma cando se foran, para mal
vivir e peor morrer. E esta, pola
contra, en tres anos ven cunha
familia formada e a idea de rnon,
tar renda a moito non tardar.

Aceptou o marido; e mentres el
ía acabando de vender as propie,
dades e preparaba a fortuna para
dispoñer dela na terra da muller,
esta, co crío recén nacido, escri,

Os pais da moza buscavidas, ledos e cheos de xúbilo, apresurá,
ronse para estar no peirao de
Vigo cando atracase o transa'.
tlántico que traía á afortunada;

-Pero muller, eu son cubano ...
--Se ali a xente gana tantos car,
tos como din, non faltará quen
queira unha criada de servir.

biu unha sinxela carta aos pais na
que anunciaba o regreso. Adian,
tábase para ir preparando ~ casa.

Unha sombra de dúbidas cruzou
pola mente dos avós; e na gorxa
fíxoselles un nó.

E

les agardaban ver un Neno
Xesús, que por moito que
descendera da estirpe de Da,
vid, en terra de fermosos ollos
negros e groso pelo escuro, sem,
pre se representou cuns ollos azul
celeste, pelo lauro e pel branca,
como se en vez de ter nacido no
Oriente Medio fose oriundo da
península escandinava.
Os avós do cubaniño ían dicir
algo co seu semblante supera,
mente entristecido, e de todas
as sentencias que se lle acorrían,
o vello, mirando para o transa,
tlántfco só acertou a dicir:
-¿E que vai facer un negro na
nosa aldea?•

AC
Sin

e
se

Xabier Manteiga
'Hai que reivindicar
a figura do escritor
profisional'
Agora mesmo non estou lendo na,
da. Veño de rematar o libro de
Charles Bukow ki, La senda del per,
dedor. Góstame bastante e lle quita,
mos o seu aspecto de cloaca, p la
sua sordidez, pola visión pesimista e
grotesca que ten da vida e porque
afonda nas relacións humanas, que é
un tema que me interesa rnoito.

Que recomenda ler?
En xeral a todos os clásico do sécu,
lo XX, Faulkner, Carnu ou Law,
rence Durrell e no que respeita á li,
teratura galega a Blanco Amor, que
é o autor que máis interesante me
parece e Otero Pedrayo, do que coi,
do que moitas veces esquecemos a
sua faceta Literária centrándonos só
na sua enórme cultura de auténtico
hamo sapiens. Arredor de si é un li,
bro que me emocionou cando o lin
e considero que se trata dunha obra
fundamental para a nosa cultura.
Dos novas recomendaría a Manolo
Rivas , polo seu intimismo ou a Su,
so de T oro como contraponto, cun
caracter máis urbano.

Ves de apresentar o libro co que
gañou o prémio Xerai •

Mananciais é un libr através d que
e tratan de reflectir mi érias humanas, ao home tal como é, e as
suas virtude e os seus pr bl mas.
O per onaxes son eres humano
en estado puro, per as m i primá,
rias que e diferéncian da demai
polas circunstáncias da vida. A edu,
cación é a que modela o comporta,
mento, porque parto da base de que
todos somos iguais e a medida que
medramos e aprendernos do qu~ n
rodea ímonos diferenciando. E un,
ha novela dura pero non cruel, por,
que ainda que hai moitas esceas
violentas non me regodeo nelas .

Defende o papel do escritor profesional.
O escritor dá o mellor de si por
inspiración e de feito, os rnellores
escritores fixeron as suas grandes
obras cando non eran profisionais.
Pero ás veces a inspiración non
ven e tes que sentar diante dunha
máquina de escribir e sacar un tex,
to adiante porque tes o compromi,
so de facelo, como un guióñ de ci,
ne por encargo, e iso é moi duro.
Imaxino o difícil que ten que ser
para un mestre éhegar a casa e
porse a escribir logo de oito horas
cos nenos. Por iso, coido que hai
que reivindicar a figura do escritor
profisional como unha forma de
normalizar a cultura. +
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Concertos de Nadal
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Ademais das panxohñas e vi. lancicos que cantemos entre
todos, cómpre acudir aos concenos-de Nadal que a Orquestra Sinfónica de Galicia está a

.......•..........•..................................................
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levar a cabo por várias cidades. Unha formación que ven
acandando, mália a sua curta
traxectória, un merecido recoñecemento en toda Europa.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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A Orquestro
Sinfónica da

Galiza vai
ser dirixida
por Gloria
Isabel
Ramas o
próximo
Xoves 8 no

~PERSEGUINDO A AM)r. PélíCúla para
,
xóv'enes, con bons chistes 'e exceso de ta, cos. O lesbiani~mo e a parell?- v,istos desde unh:a
perspectiva pedagÓ-xíca. Mensaxe conservadora,
ampliada ma estética dos noventa.

auditório da
CORUÑA.

~ESTRADAS SECuNDÁRIASi Pai·vi;;

vidor e filio adolescente, ent:ie'estafi e en- · ~-PERD)TA DÚRANGÓ. A experiéncia
mexi<:ana de Alex de laJglesia resólve,se
gado, peré.~rren EsPaña dos :@tím9s anos da ditadura nunha comédia sensibleira. António
con'éxito~ . Fthne na liña c-fnica de Tarat1tino-f}ue
Resines facendo de Ant-ónio Resinés./.
.
. renova o xénefo norteameriéaho de violéncia .
. Nada ñOv:o. .·ríq. fondo,
pyro . rresclira,nas
maneiras.
.
..
m:s;::>SETE ÁNos NO TIBET.~.Br~d Pitt de
~ a~ent}lreiro
1'íbet nurrhai gelíctíla -~~º
obxectivo é a xust:ificación dos colaborá.cionistas
co nazismo e a condena do -~omunis~Ó chinés.
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~A MINA ESTACION

i

'

PREFERIDA.

Catherine Deneuv~ é a pr9tagonista .clespelícula france.sa ben ccmstruidá.\ aínda que
falta de humor. O tema central{ J;;amor dun
home pohi suá irmá; aparece ·pudoró~amente
deslucidp.
é•/'
ta

Bue u

NANO

•CINEMA

DoNADAL
O Colectivo Rebolo apresenta un ciclo para Nadal
que comezou o 12 Decembro e vai até o 4 de Xaneiro. As películas proxectaránse nas fins de semana,
os Venres e os Sábados ás
22 e os Domingos ás 17 h.
Para esta fin de semana pódense ver Clerks e Os Picapedra e en Xaneiro Pargo, Jumanji e o Reí León.
A proxección será na Casa
da Cu Ltura con entrada de
balde, maior información
no Concello d Bueu.
•MÚSICA

KACHA E
DISTURBIO

77

O 11 de Xaneiro ás 20,30
h, estaran no Aturuxo,
Skacha e Disturbio 77 . Os
kacha apresentan o seu
novo CD Xu.stiza Cega.

Caldas de Reis
•TEATRO

MINISTROS
POLA CARA
Encuadre Produccións
apresentará o Sábado 27 de
Deéembro no Auditorio
Principal, Ministros pala
Cara de Ernesto Caballero
con Antonio Durán Morris
e Ernesto Chao.

Car hallo
•TEATRO

ENCUADRE
PRODUCCIONS
O grupo de teatro Encuadre Produccións apresentará o Venres 2 de Xaneiro
no Cine Rega, a obra de
Ernesto Caballero, Ministros pala Cara. Con Antonio Durán Morris e Ernesto' Chao.

O circuito de teatro organizado polo IGAEM, apresenta o dia 26 Nano polo
Teatro dD Adro. Máis información nos teléfonos
(981) 57 71 28/34.

Cee
•TEATRO

MINISTROS
. POLACARA
O Venres 26 de Decembro
no Instituto de Formación
Profisonal Femando Blanco, Encuadre produccións
apresenta Ministros pola
Cara de Ernesto Cabellero,
cos actores Antonio Durán
Morris e Ernesto Chao.

A Coruña
• EXPOSICIÓN$

MIGUEL GONZÁLEZ
ÜARCÉS
A sala de exposición da Bibli teca González Garcés
acolle durante estes días a
mostra dos pintores Matilde Reynoso e Miguel Perei ra . As realidades que
amosan os dous artistas
constitúen unha visión diferente e confrontada dentro do universo plástico ga-

lego. Na obra de Matilde
Reynoso subxace un concepto poético da realJdade
sempre desde un ponto de
vista feminino cheo de
sensibilidade. Miguel Pereira tenta levar a emoción
á pintura comunicando ao
observador o lúdico da sua
obra cunha patente matización da cor.

MERCEDES VISOS
Durante o mes de Decembro na sala de exposicións
da Biblioteca Miguel González Garcés, mostranse os
últim~s traballos pictóricos
da artista Mercedes Visos.

•MÚSIC~
0RQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA
A Orquestra Sinfónica de
Galicia, baixo a dirección
de Gloria Isabel Ramos,
representará obras de López Garcia, Sibelius e
Mendelsohn, o Xoves dia 8
no Auditório da Coruña.

~ -MÁRTU~ (HACHE): o':~~x~nüno

~DUAS

RAPAZAS DE HOXE. O director Mike Leigh (Secretos e mentira) diFixe
este retrato de duas mulleres que se reúnen .
Londres anos despoís qe -rem~ray Ps ~~t;t¡dos. O

en

.... · Adb1fo ~Hstírain 'volvese a poñer a c;abez:a:
das fita:s de caüdade na cffi,ieleira. Película, -prcitagonízado jülo sempre caúdvador Federko Luppi,
. con d(ál.ogos enr'iquecedores e unha ·üama .case
· teatfal. Magníficas tamén as interprei:acións de
EuSébío Poricela e Cedlía Róth~ t · ·
·
~·

.·

Lugo

do Adro representará Nano.

•TEATRO

Moaña

NANO
O vindeiro dia 13 de Xaneiro no Clavicembalo o
Grupo , Teatro do Adro representará Nano.

Ferrol
•MÚSICA

Mal pica

Os CEMPÉS

•TEATRO

Os Cempés apresentarán o
<reu novo disco Capitán Re,

TEATRO DO ADRO

o Sábado 3 de Xaneiro no
Teatro jofre.

Continuando ca sua xira, o
Sábado 27 o grupo Teatro

•TEATRO

CICLO NON
PROFESIONAL

Os grupos de teatro de Moaña e Cangas xunto co Departamento de Cultura do
Concello de Moaña, organizan un novo ciclo de ·teatro para grupos non profesionais. Este ciclo desenvolverase entre Decembro e
Xaneiro. As actuacións terán lugar no centro sociocultural Daniel Castelao, os

~----~~ '::~<:ti~~.~ ~-i..:~

: ~-;. . . :

::\ ;-.

Sábados a partir das 22,30
h. (excepto teatro infantil
que se escenifica en diferentes dias da semana e ás
18,30 h). Para o que queda
de mes pódese ver: o Venres
26 Teatro Kaos representará
Juan Pantera e a Garrota
dando a nota, (teatro infantil). O Sábado 2 7 Lirilampo representará Teledeum de Albert Boadella e
Teatro dos Pícaros- levará a
escena Nadal en Compostela de Mónica Fernández.
E para primeiros de Xaneiro, pndemos ver o Sábado 3
a O triciclo de Femando
Arrabal por Teatro Avresno:

Ortigueira
•TEATRO

' AEsMORGA
O Venres 26 de Decembro
en dependéncias municipais
o grupo Sarabela representará A Esmorga de E. Blanco
Amor. Máis infonnación no
teléfono (981 ) 57 71 28.

Ourense
• EXPOSIClÓNS

ORIOL VlLAPUIG
O pi~1tor ban:elonés expón·
a sua obra desde o pasado

Oriol
Vilapuig
mostra obra
na galería
Marimón de
OURENSE.·
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Convocatórias
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CARTACES DO ENTROIDO

Cl

CONCURSO NACIONAL
DE POESIA

"'<t
N

. A Concelleria de Cultura de Vigo
convoca o XII Concurso de carteis do
Entroido para o ano 1998, ao que se
poden enviar tantas obras como
quixer. Os orixinais realizaranse ·
verticalmente, en papel de 10x55
cm, e apresentaranse protexidos e
montados sobre soporte ríxido e
desmontábel. A técnica será libre, ·
sempre que se poidan reproducir fotomecánicamente. Os carteis deberán incluir o texto Emroido 98 Vigo
do 21 ao 25 de Fel:rreiro . Haberá un
prémio único de 300.000 pta. e tres
accésits de 25.000 pta. Os carteis
apresentaranse no Departamen'to de
Cultura do Concello en horário de
9 a 13 h, finalizando o prazo o dia
26 de Xaneiro.
PRÉMIO NARRATIVA
FANTASTICA
O Pub Dublín da Coruña convoca o
prémio de narrativa fantástica Cidade da Coruña. O prazo de entrega
das obras abre até o 31 de Xaneiro
no Pub Dublín: Panadeiras, 50.
15001 A Coruña.

,-

../

O Facha, ~grupación cultural, xa convoca o décimo-noveno conéurso nacional de poesia para autores nóveis.
Recollen un máximo de 5 poemas por
participante, que teñen que chegar .
antes do 15 de Febreiro de 1998, a duplo espazo ~por triplicado, con lema e
baixo plica, a O Facho: Federico Tápia, 12-1 2 • Apartado de Correos 46.
A Coruña. O prémio é de 40.000 pta.
CONCURSOS LITERARIO E DE
POESIA SOBRE A SIDA
Organizado polo Grupo de Apo.io de
Seropositivos e enfermos da SIDA.
Dirixido ao todo o público maíor de
14 anos. Os traballos en prosa han de
cubrir de 3 a 6 páxinas mecanografadas a duplo espazo, e os poéticos un fólio como mínimo. O envio será nun
sobre grande e baixo seudónimo, no
interior nunha plica farase constar:
seudónimo, nome e apelidos, enderezo
e teléfono. Aquelas persoas que presenten máis dun traballo deberán entregalos en sobres separados. O enderezo do grupo de apoio O Imán é

Apartado 8301. 36080 Vigo. Os prémios son: en Literatur¡:¡ e Poesia,
50.000 pta. para o primeiro, 40.000
para o segundo, e 25.0ÓO para o terceiro elexido. A data de límite chega ao
31 de Xaneiro de 1998. Maior información no teléfono (9?6) 48 22 47.
PRÉMIO EsCOLAR
FUNDACION 1Ü DE MARZO

pode variar entre trinta e vinte folios
mecanografados a duplo espazo e por
triplicado. En cada envio constará o
nome do centro ou do coordenador e
o dos alumnos, así como o curso ou
nível ao que pertencen. Os traballos
serán remitidos a Fundación 10 de
Marzo, rua República do Salvad~r,
15-5 2 • 15701 Santiago. Estabelécense
dous tipos de prémios: un colectivo
de 50.000 pta. e diploma e outro indivudual de 25.000 pta. e diploma. O
prazo de entrega abre até o vindeiro
dia 17 de Marzo de 1998.

A Fundación 1O de Marzo vencellada
a CCOO, convoca un prémio escolar
coa finalidade de promover o coñecemento e o estudo da história •do moPREMIO DE ARTESANIA
vemento obreiro, aSi como dos diferentes factores que afectan ao mundo
CONTEMPORANEA
do traballo e ás organizaci<?ns sindi- .
cais na nosa sociedade. Poderán parA Unión Europea encarg~u o World
Crafts Council-Europe e á UEAPME,
ticipar tódos os escolares de EXB,
a organización dun prémio de artesaBUP, ESO, FP e COU de calquer
nia contemporánea aberto a todas as
centro da Galiza, en equipas ou indi,vidualmente baixo a dirncción dun . disciplinas. Poderán participar todos
os maiores de 35 membros da UE que
mestre. O tema de referéncia central
exerzan o seu ofício no seu próprio
será O Mundo do Traballo; teñen taobradoiro independente. Os traballos
mén cabida os traballos que estuden
deberán ser pezas únicas ou producos diversos aspectos que conforman o
cións de pequenas séries, deseñadas e
mundo do traballo na sua história ou
producidas acorde coa sensibilidade do
na actualidade: condicións laborais
tempo presente, usando calquer maténascemento e desenvolvimento das
organizacións sindicais ... A extensión
ria ou técnica. Non se admitirán os

AgasaUt Cultura no Nadal

dia 10 de Decembro na galería Marisa Marimón.
Obras simbólicas de persoaxes que soñan e que supoñen unha reacción a algo
que lles emociona. A mostra estará aberta até o vindeiro 17 de Xane iro.

•MÚSICA
FESTIVAL
ALTERNATIVO

traballos realizados polos estudantes
nin os productos procedentes das industrias. Entregaranse 6 prémios para
dous grupos que van de 7.500 a 2.500
ecus. Farase unha selección estatal nos
respectivos paises membros da UE a
través das. entidades representantes do
WCC-Europe a UEAPME ou as asociacións que estes designen. Basearase
en documentación, redactada no idioma do país, que ha xuntar un cerco
número de diapositivos enviados polos
solicitantes. A selección farase en cada país por un xurado estatal de cinco
expertos en artesania contemporánea.
A documentación das obras deberá
chegar á AAI .PFAD antes das 13 h.
do dia 16 de Xaneiro de 1998. R/Brusi, 45 . 08006 Barcelona. Máis información nos teléfonos de AAll'FAD
(93) 209 11 35 e de Oficio e arte
(981) 28 81 04.
LíNGUAS MINORITÁRIAS
A Unión Europea convoca o Con-

curso para proxecws a prol da slinguas
minoritarias que finalizará o 1 de
Abril de 1998. Informa !vana uhaloc, da OELM, no teléfono (322)
218 25 90. •

•MÚSICA
REAL FlLHARMONIA
DE GALICIA

O dia 5 de Xaneiro ás 22 h,
a Real Filharmonia de Galicia interpretará no Auditório de Galicia, baixo dirección de Maximino Zumalave. No programa Rossin i. Mozart . Sarasrre .
Wagner. O prezo da entrada será de 1.400 pta.

O 3 de Xaneiro áas 20,30
h. celebrarase o 1 Festival de
Música Altemetiva no. Colexio Salesianos

•TEATRO

O Gato e O Can

Reloxio
A Nasa
Historia

CASTELAO

Son os primeiros títulos da
colección «Animais Domésticos».
Formato 24 x 31 cm., capa dura,
p~astificado mate. 32 páxinas a toda
cor con máis de 150 ilustracións.
1.000 ptas.

Cos
personaxes dos
libros da
Historia de
Galicia infantil
sinalando as horas,
máis un libriño en
capa dura de agasallo.
3.800 ptas.

Formato 24 x 33 cm., impreso a 2
. cores, 72 páxinas. Edición
facsimilar da revista adicada a
Castelao no ano 1950, con motivo
do seu pasamento.
1.450 ptas.

PRÉMIO A FIDELIDADE
Sorteo dunha viaxe a Cuba para 2 perseos,

9o

colección °da Historia da Literatura,

ANIVERSÁRIO
colecció.n da Historia Infantil, 3 reloxios,

1O Vieiras, 3 libros de Víctor Casas, 3 libros de Xosé Lois, 3 facsimilares de Castelao, 3 pratos A Nasa Terra de Sargadelos,
3 chubasqueiros, 3 camisestas da Historia Infantil, 3 puchos e 3 camisetas da Historia da Natureza entre toaos os asinantes e
qqueles lectores que merquen algun obséquio neste-nadal. Os resultados faranse públicos no xornal do día 8 de Xaneiro.

Boletín de pedido
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TEATRO PARA LIS
O colectivo Heliófilas organiza a actuación d.o grupo
Teatro para Lis que representará Tate Chepo , na
Auriense (Praza do Correxidor ). O prezo da entrada
será de 300 pta.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
URBANO Luorus
O 13 de Decembro abriu a
exposición de Urbano Lugrís no Auditório de Galicia. Baixo o título de Viaxe

arredor ~ mundo dun fabulad.ar olvidado, recóllese a antolóxica máis importante.
sobre Urbano Lugrís (19081973) que permite redescubrir ao pintor, escritor e deseñador galega que, desde
os confins do seu alucinante
mundo marino, soubo
adiantarse ao curso das
avanguardas españolas. Pódese visitar de Martes a Domingo de 12 a 19 h. Amostra permanecerá aberta até
o 28 de Febreiro de 1998:

Desexa recibir:

O Relóxio!s A Nasa Historia, ao prezo de 3.800 ptas. /u.

O Exemplarles da Historia Xeral , ao prezo de 2.500 ptas-_ /u.
0 Ex~mplar/es de o ·Gato, ao prezo de1 .000 ptas. /u .

O Exemplarés de O Can, ao prezo de1 .000 ptas. /u ..
O Colección/óns da Historia de Galicia infantil, ao prezo de 9.000 pta.
O Exe;;;plarles de_Castelao, ao prezo de 1.450 ptas. /u.

FORMA DE PAGAMENTO:
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CASA DA

Tate chepo,

Tui
• EXPOSICIÓNS

CARMEN PINÓS

Teatro para
lis, vai ser
representada

en

OURENSE.

TrusQUEL E Mmúuo
Exposición colectiva "Nada 97''. Pintura de mediano e pequeno formato dun
amplo abano de artistas.
Até o 10 de Xaneiro de
10,30 a 13,30 horas e de
17 a 21.

PARRA

Na Casa da Parra esta aberta a expos.ición do escultor
galega Xavier Toubes que
pe.rmanecerá exposta até
mediados de Xaneiro.

a obra de

Vigo
•CINEMA
NovAs CoMÉDIAs
AMERICANAS

Desde o pasado 12 de DeDesde o pasado 16 de Decembro esta aberta a mos- · . cembro até o 2 de Xaneiro,
tra de debuxos e maquetas
proxectaráse no Auditório
de Carmen Pinós, na Casa
do Caixavigo un ciclo de
da Conga (Praza da .Quin.c ine adicado ás Novas Cota, 3), de 11,30 a 13,30 e
médias Americanas, trátase
d5! 19 a 21 horas.
dunha escolma de cinco

•

-
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Encrucillada

Anúncios de balde
• Mestre acepta un traballo no seu
cuarto aniversário de parado. Manuel (98'1) 69 56 82.

condicións económicas. No teléfono
(986) 42 18 45, polas tardes perguntar por César Pazos.

• Se tes o traballo dos Hertzainak,
Amets Prefabrikatuak na sua versión original (non copla oaseíra) em
formato MC oo LO, pom-te em contacto comígo. Podemos chegar a un
bom trato. Também me ínteressa nas
mesmas condiQóns o de M. C. D. Jódete. Teléfono (981) 36 25 80. Uxio.

•Véndese Sibei'ian 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.

• Véndense cachorros de dogo alemán (gran danés). Cobraránse os
gastos durante o periodo de xestacíón
e lactáncia. Interesados chamar ao
telf. 22 '18 32 de Vigo.
•Clases de xaponés. Nativo. Teléfono 62 13 55 Vigo .
• Urxe atapar en Santiago rapaces
para formar grupo de rock estilo
anos 70 e participar no concurso de
maquetas de Ruta 66. Interesados
chamar polas mañás ao 54 38 08.
• Pare a frente. Novo catálogo de
materiais á venda do Movimento Defesa da Ungua encontra-se já disponível. Contribuí para o processo de normalizaQáo linguística. Pedidos ao MOL
apdo. 550 de Ourense.

• 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 Ménd iz Columbus Thron Shimano
RSX-STI. 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 experiéncla (rama Química) , oferécese
para traballar pola zona de Vigo. Telf.
907 324 301

• Calendárlo Defesa da Ungua 98. Lu-

ta pela língua todos os dias do ano. Solicita-o ao MOL, apdo 550 de Ourense.
• Os Comités Anti-repressivos da
Galiza (CAR) envían gratuitamente o
especial de 4 páginas de O Berro SecofDecembro 97. A publicaQom contém informaQOm sobre os pressos independentistas galegos, a liberdade de
lnácio Martins, a criaQOm da Mesa pola
volta á Terrados pressos independentistas galegos, novas anti-repressivas,
etc. Para além de umha separata de 2
páginas titulada Brutafidade policial
contra o independentismo no acto de
investiduras de Fraga lribame. Escreber para o Apdo. 827 de Compostela.
• Véndanse accións de A Nasa Terra por precisar dos cartos, Bon prezo.
Teléfono: (986) 43 46 85 - 26 40 57.
• Vendo estro rodas marca Pirelli
195165-R-15 novas e máis catro discos de Mercedes . Teléfono: (988) 27
17 77.
• Véndese piso na rua Torrente
Ballester, Vigo . 100 metros cadrados , garaxe e trasteiro . Excelentes
A exposición

da Casa das
Artes de
VIGO,
MQndoñedo
móís perlo,

reune a un
gl"Upo de
artistas moi
interesantes.
Entre eles
e11fá

Caxigueiro,
do que
ollamos á
direita
"Guerreiros".

• Precisase mestre/a para formar
grupo de cantadeiras . Telefono :
(986) 70 85 92.
• Mercaría ordenador de segunda
man con CD Rom, a poder ser con
impresora. Tlf. 908 084117.
• Merco piso en Vigo , preferentemente un primeiro. Sobre 10.000.000.
(981) 46 05 67 e 929 02 43 48.
• Tradutora e interprete de galego,
francés , inglés e castelán. Fanse todo tipo de textos. Mari Fé no teléfono
(986) 46 95 90.

• Abisinia. Desexa colaboradores
para revista cáustica. Os traballos
serán en galega (calquer versión) .
Prégase iroína e bon humor en: artigas, 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 alugo 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 adicad.a á Sc¡i.ga Deep Purple e ao rock dos 70. A venda
en Elepé, La Columna, Virgin e nos
pubs Carpe Diem Hagar 77, tamen
na cafetería Diseño. 400pts.

e

• Merco cancioneiro de Casto
Sampedro. T. Buceta. Ui.nggenstrass, 6. 8184 Bachenbülach. Suíza.
• 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. T raballo e por tal
motivo, non podo asistir a nengunha .
académia. Chamar de 9 a 13 h, e de
15,30 a 19,30 h, ao (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, publicac;om informativa
bimestral no Nº 18, Outubro-Novembro, inclue umha reportagem
sobre o XIV Festival Mundial da Juventude em Cuba, outro de "Caravana" , o grande festival que no 98
visitará Compostela, entrevista a
Ramom 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 teixo e un
acivro na Serra do Faro e Ribeira
Sacra. Envíanos un xiro postal o.u talón nominativo a Xevale. Aptdo . 35.
27500 Chantada_
• Vendo piso en Ponteareas (95
m2 ). 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.
• Oferécese para traballos de reparación alvaneis, azulexo, plaquete,
etc. Presuoosto sen compromiso . Teléfono (986) 26 30 OO.•

cornédias recentes , protago nizadas por actores novos co m so n C a meron
Oiaz, Pat ri c ia Arquet te ,
Urna Thurman ou Gwyneth Paltr w. Todas as pelfcul as son n versión orí·
xin l con ubtitulos en castellan . Para esta emana
p de e v er: o Luns 29 ás
20, O h, Ela é única de Edward Burns (1996), e o
Marces 30 ás 20,30 h. Meu
amigo descoñecido de Matt
Re ves (1996) . E o 2 de
Xanciro Chámante, Denis
de Hal alwen (1'996) .

O pasado 19 de Oecernbro
inaugurouse a exposición
Mondoñedo máis perto na
Casa das Arres, colectiva
de artistas. T rátase dun importante conxunto de obras
que amasa diversidade conceptual. Desde a técnica de
Alicia Puchades á na escultura de Juan Puchades
Quilis; desde a acústica sobre a táboa de Mauro Leiva á escultura conceptuaÍ
en madeira, pedra e ferro
de Quique Guerra, desde a
técnica mixta en ferro refractário de Caixigueiro até
pintura de May Carro. A
exposici.ó n permanecerá
aberta na Casa das artes até
o vindeiro 1 de Febreiro.

l. Recipiente de madeira que serve para comer viña 5.
Elemento de formación de palabras que expresa a idea
de substitución 9. Con raias 12. Iniciáis de Galiza 14.
Bota cara a fóra unha causa 15. Nome da letra x 16. O
mesmo que acó 18. Animal que ten o carpo cuberto de
plumas 19. Sinal ortográfico. 20. Cesto de virnbio -con
asas 22. Acción desacertada 23. Pluralidade de significaclos dunha palabra 24. Pé e perna dos anirnais 25.
Equipas psicopedagóxicas de apoio 27. Profira un discurso; rece 28. Letras de meu 30. Ao revés, produce
son 3 l. Popularmente, está 32. que se pronuñcia sen
acento 34. Pasa a vista sobre un texto 35. Tiña existencia 37. Letras de feal 38. Río do País Vasco.

-

Verricais:

2. Ao revés cincuenta e un, en números romanos 3 .
Emita o pito a súa voz 4. Segue co olfacto un cheira
5. O que compón obras poétkas 6. Marchade, saíde 7.
Contracción 8. Escala Galega de Administración Pública 10. Forma do verbo ter 11. Cabelo 13. Adquira
e reteña causas en cantidade superior ao normal 15.
Planta que vai xirando co Sol 17. Escorrente, espante
19. Intestinos; barriga 21 . Prono me de terceira persoa
suxeito 22. Norne de letra 24. Molusco parecido á lura 26. Letras de eras 28. Que se pode aproveitar 29-.
Sufixo que significa estado físicq ou condición 32.
Trate mal de palabra para humillar 33. Ao revés, corrente natural de auga doce 35. V9cais de mesa 36 ~
Nese lugar, t

D Q D Ñ G B E Ñ

y

Ñ R R E L

I

Q s u
p p D

L

I

exposición Artistas galegas
nas coleccións de prensa es-

paño/a, 1893-1936.
ÜFEITOAMAN
Para este nadal a Asociación Galega efe Artesans
(AGA), entidade que organiza Ofeitoamán, amplia a
sua XIII edición coa invitación de artesans foráneos
de Portugal e distintos pontos do Estado español. Até
,70 expositores que mostra~án a suas obras na estación
Marítima do 20 ao 5 de Xaneiro (estará pechado o 25
de nadal e o 1 de Xaneiro).
Entrada de balde
MUSEU EsPAÑOL
DE ESCULTURA

20 pinturas, entre as que se
atopan pezas pertencentes a
autores do Renacememo e
Barroco español. Abre até
o vindeiro 6 de Xaneiro.

22,30 h, cunha entrada de
1600 pta.

llMÚSICA

A Orquestra Clásica de
Vigo dirixida por Manuel
Martínez Alvarez-Nava
actuará o Luns 29 ás 20,30
h. No programa levan
obra de Sibelius e Mendelssohn.

BERROGÜETO
O Venres 26 o grupo galego de folk segue a apresentar o seu traballo Navicularia , onde a sensibilidade e
refinamento instrumental
van da man da denúncia
progresista. O folk galego
dq século que ven compartirá cenário coas pandereteiras de Cantigas e Agari·
mos. Actuan no Caixavigo
ás 22,30 h., Taquilla telefo-nica (986) 23 80 51.

Desde primeiros de mes esta aberta no centro Caixavigo a exposición que se
compón de 20 esculturas e

Los SUAVES
O 26 de Decembro estarán
no pavillón da~ Travesas ás

ÜRQUESTRA CLÁSICA
DE VIGO

PLANTA BAIXA
O Martes 30 ás 23 h. actuará no Pub Planta Baixa o
grupo sueco ,Hellacopters.
NOITE MÁXICA
DOS FADOS
O Domingo 2 7 de De cembro ás 22,30 h. Maria
Ceao e Alfama farán a
Noite dos Fados no centro Caixavigo. t
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QUIÑONES DE LEÓN
Desde o pasado 12 de Decembro esta aberta no Museo Quiñones de León, a

Horizontais:

Caldo de letras

• EXPOSICIÓNS
MONDOÑEDO
MÁISPERTO

XOAN COSTA
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Unha..dúcea de ~mpositores de música clásica.
SOLUCIONS A ENCRUCil.LADA
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Affiores
que matan
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Aescultora Mónica Alonso expón asua obra sobre oespazo doméstico na Fu~dación La Caixa

Os adosados de Fonsagrada constr,uense ·en Barcelon~
*C.V.

O se.u é o estudo sobre o espazo do cotiá, a reflexión creativa
a partir da intimidade. Os Adosados da escultora de Fonsagrada Mónica Alonso confórmanse nun discurso sobre o
espazo doméstico nun lugar
de encontro coa .arquiteétura.
Na sala Monteada da Fundación La Caixa en Barcelona está exposta .obra sua desde
comezos de.Novembro e até o
28 de Decembro, despois_de
que fora .seleccionada na Mostra de Arte de novos valores.

r

c.

O Despertar nb meu cuarto
que serve de título para a obra
de Alonso e Daniel Chust Peters -os dous artistas que comparten exposición na Monteada- acae especialmente ben á
obra da galega. O espazo. da
sá oferécese aos artistas éomo
experimento e para que ~e enfronten á intervención no próprio lugar, á maneira da Dobre
Espazo do Centro Galega de
Arte Contemporáneo, e a escultora de Fonsagrada optou
por instalar a sua obra á maneira dunha grande maqueta
de edifício na que s compartimentos á vista son os cuartos
coas cámas colocadas nun plano principal. "Optei pola maqueta, mostrando habitacións
nas que intento plasmar vivén- cias, propoñerlle ao esp~ctador
que viva o que estou creando"
. di Mónica Alonso que está a facer a sua tese sobre a relación
Alonso optou por primar o dorentre arquitectura e escultura e
m itório, considerado como oapoia a sua obra nun traballado entramado teórico.
lugar .máis privado'. da c'a sa,
"onde se volve sempre e on-de
se produce o de-scanso con re"lnterésame a idea do que hai
detrás da parede, o desenvol- · flexo das imaxes que se provemento das habitacións. Quiducen nos soños". A proximidade coa arquitectura compróxen que se vise nun golpe tódo
base a un golpe de vista, a dio que hai no interior dun edifíferéncia ·está na funcionalidacio -coñecido poi a autora-, ende: as maquetas perden o seu
frontar ao visitante con moita
obxectivo de modelo para se
información, crear o desconcerto de ver onde se po9e ubi- - converter por si mesmas en
obra artística.
car" sinala a artista descrebendo Adosados 111, · a sua obra
A obra de Mónica Alonso foi ·
exposta en Barcelona. 'E de toselecionada por un grupo de
dos os espazos nos que se
noves comisários artísticos for- .
conforman os edifícios, Mónica

A. IGLESIAS

mados . por vez primeira -nun
curso organizado pola Fundación la Caixa. Os novas comisários valoraron .a sua transformación do cotiá nun "lugar irreal con camas suspendidas e
cores chamativas que convidan
ao espectador a mergullarse
mentalmente nel" e descrebero n a sua obra como unha
"traslación do real ao imaxinário onde a autora satisfai a sua
curiosidade de coñecer o que
hai máis alá da parede. Non
hai muros, non hai teitos, só un
descanso imposíbel".
A preocupación polo lugar da

intimidade anónimo vérquese
nas construccións da nova artista nas que se reflexa o transcorrir cotiá da existéncia habitual.
Por_iso é fácil que a obra de
Mónica Alonso resulte próxima
e se alonxe da extraneza que a
miudo provoca unha obra de arte experi111ental nun ámbito doméstico. E este tamén o obxectivo marcado pola traxectória da
autora, encetada hai xa uns
anos con esta temática na que
quere profundizar. "O espectador descobrirá nas miñas habitacións experiéncias próprias ,
xa que el tamén habita unha casa. Todos necesitamos un lugar
ao que retirarnos para sentirnos
nos nosos dom ínios e satisfacer
desexos de privacidade. Un espazo que se converte na nosa
proxección, que concentra toda
a nosa vida en obxectos que
acumulamos ao longo do tempo, mentras habitamos" anota
Alonso nunha 'sorte de repetición que se da en cada quen
que habita un edifício, un pisoou mesmo unha habitación. Nos
espaz_gs domésticos adoita perdurar unha mesma estructura, a
homoxeneidade do mobiliário e
dos obxectOs configurados responde h do ás necesidades
construidas na história, elementos que priman sobre as particularidades até lograr que cada un
deles sexa recoñecíbel como
pertencente á mesma sorte de
obxectos. Son edifícios dos que
se poden tirar partes sen deixar
de seren recoñecíbeis, a estructü ra e as camas abonda para
identificalo como o inmóbel que
ben se poderia corresponder co
próprio domicílio.
Mónica Alonso aproxímase á arquitectura e recrea as suas construccións no encentro dunha experiéncia doméstica que, ao seu
ver, comezou na escultura coa
conquista do espazo interior na
década d.os anos setenta que
provocou a entrada nas edificacións. A sua intervención responde ao interese de meter o cotiá
nunha sala de exposición, faGer
arte do privado, tirarlle as portas
á intimidade e poñela diante dos
espectadores.+

•SUPER OFERTA • SUPER OFERTA • SUPER OFERTA e

ALGARVE I SEMANA SANTA

ÚLTIMA HORA !!
DO 5 DE XANEIRO AO 31 DE M~RZO DO 98
IDA E VOLTA

New York •••••••••••• ~ 62.000

Miami .................... 69.000
Hong K~ng ••• •••• •• 102. 900
Orfando •••••••••••••••• 65.000
Rio de Janeiro •••••• 89.900
Santiago de Chile •• 89.900

APARTAMENTOS 4 PERSOAS !l-1>
DESDE

. México ••••••••-•••·•••••• 89.900
Caracas •••••••••••••••• 89.900
B~gotá ••• ••••• •• ••••••• 89.90Q
Johannesburgh _••• 103.900
Buenos Aires ••••••• 110.000

VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO

Quarteira •• ._••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5. 100 pta/ n~ite
Vilamóura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.600 pta/noite
Montechoro •••••••••••• ~................. ••• 10.200 pta/noite
Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450 pta{noite
Praia da Rocha ••••••••••••••••••••••••••••• 6.000 _pta/noite
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MINHO EXPRESSO
VIAGENS
- SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 • 35151) 82 01300-FAX07 351 51 8201309 VALENCA DO MINHO

~-Mail: viagensminho@~ail.telepac.pt
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liberación feminina está
ainda moi lonxe de ser
unha realidade no Esta,
do español, a raíz das novas que
enchen os xornais das últimas
semanas e que falan dos máis de
55 .000 casos denunciados de
violencia sobre as mulleres, in,
cluidas as sesenta martes produ,
ciclas ao longo do presente ano.
Sempre no seo de parellas esta,
bles e, en moitos casos, tras de,
cenas de anos de convivencia,
nos que o maltrato físico forma
parte da relación. Os datos, sin
dúbida parciais, falan por si ós
dun problema que, a nfvel º'
cial, ten maior envergadura que
o próprio fenómeno terrorista e
que, sen embargo, pasa desaper,
cibido, chegando a formar parte
da cotidianidade máis vomitiva.
A indefensión feminina e a ne,
cesidade de rematar cunha ca,
dea,de violencia que forma par,
te da cultura establecida, ven de
abrir un debate no que ningún
sector social pode permancecer
mudo, incluido, por supo to, to,
do o aparello dun Estado que
n on se pode reclamar democrá,
tico senón é capaz de garantir a
igualdade entre sexos e pót fin a
unha violencia que atenta con,
tra a dignidade humán.
Foron moitos os avance que e
teñen producido dende que, a
comezos do século XIX, a mu,
ller emprende a loita pola súa
liberación e que, por suposto
n on remata coa consecución do
sufráx'io universal, senón que
ten que chegar a todas as par,
celas da vida cotiá. Algo tan
sinxelo e que, en plena era tec,
nolóxica, aínda é unha utopía
moi lonxana, como poñen de
releve estes acontecemento
que no devolven a unha reali,
dade ultramontana.
Que tanta violencia obre as mu,
llere irva, cando meno , para
alertar á ociedade o re unha
enfermidade endémica. Tan
a
educación en igualdade n tre
homes e mullere e esta le e,
mento de cámbios lexi ·lativo
que operen directamente obre
problema p en p ñer coto
te sangante clima de "normalida,
de" na relación entre ex que,
con dema iada frecuéncia, fan
certa a senténcia de que "hai
amores que matan".+

VOLVER AO REGO

Q

ue pasou para que ex,
ministro Belloch manee,
ña hoxe posicións conrrá,
a sua ex,secretária de Es,
tado M argarita Robles? Proce,
dentes ambos da maxistratura, vi,
/viron tempos axitados no Minis,
tério do Interior. Agora Robles
afirma que o xuizo á direción de
HB incumpriu vários preceptos
legais, en tanto que Belloch pen,
sa xusto ao 'revés. O ex,ministro
ven de dicer ademais que o que
pase na direción de HB (reffrese
ás últimas divisións internas)
"non debe merecer a atención
das persoas decentes". Robles
quere urx:enternente a paz, Be,
lloch só confia na guerra. Todo
un síntoma de que baixo a unani,
midade trunfal, ·e ñ España non
existe acordo sobre o que se debe
facer no País Basco. •

