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A Gorda Civil disolve con gases
a Cabalgata de Reis de Vilaboa
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Xa é legal a galeguización
dos apelidos

Manuel Rosales,
o galega
cinco veces campeón
do mundo
de maratón
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Guia contra os calotes
' de Telefónica .
A guerrilla colombiana
pide a reforma agrária

FUNDADO EN 1907
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Manifestación o9de Xaneiro en Arteixo para solicitar agratuidade de ACoruña-Carballo

Peaxe na primeira autovia financiada pola Xunta
Percorrer os trinta quilómetros que separan A Coruña de Carballo custa 240 pesetas pala recén inaugurada A-55 . A consellaria que dirixe Xosé Cuíña prometera gratuidade, pero as cantas non deron e converteu á autovia en autoestrada de peaxe. Viciños e viciñas protestan pala
peaxe dunha obra que se estreou, ademais, coa marte dunha muller afundida nunha pista de seNizo que as choivas converteran en lameira.

AXunta modifica
o regulamento
das comarcas
coa opos1c1on
de parte do PP

A rua é miña

t

"Non me gastan nada os sindicato '. Foi unha da prim ir d claracións públicas do novo con elleiro de Agricultura Ca ror
Gago. Non é este ataque directo a unha in tirucíón r coñ ciclas pola constitución, froito da inexperiéncia (Gago e p r algo
e dis-tinguiu até hai pouco tempo foi por aparecer á esquerda de
todos), senón que está en consonáncia coa política marcada por
Fraga para a presente lexislatura. De poi de acadar unha nova
maioria absoluta parece ter previsto acentuar a función repre iva, desarticulando calquer organización que poida facer pat nre
a súa disidéncia, quer dicer, toda aquela- qu non xan fictícias ou meros apéndices da própria Xunra.

t I

Os consellos comarcais serán
meros apéndices da Xunta en
caso de se cumprir o cámbio
de estatutos que está a promover o Governo autónomo. O
presidente do Padreado das
Comarcas, cargo que ocupa o
secretário xeral de Planificación
de Desenvolvemento Comarcal
do Governo autonomo, resérvase o nomeamento de Secretário
e dos representantes das empresas estratéxicas asi como a
dirección dos xerentes. (Páx. 5)

Cincocentas obras
de Castelao, incautadas
no 36, esperan
á criación dun museo

O problema adquire a i unha imen ión
que
só sector. De feíto son m it outr
movemento desmantelad r, p r x mpl
agora deu vida a moitas vila gal ga . •
~

En apenas noventa metros cadrados móstranse amontonadas
máis de cen obras de Castelao
~ que dan canta só da sua dimen.__.........,.........,._.....___._---..;.-.....-.--J < sión artística, peneirada a tace
Os gandeiros mobifixaranse en defensa do futuro do sector.
máiS política á medida daquela
consigna de prensa franquista
que na sua morte proibiu que se
mentara o seu lado máis combativo. O PP, e a dirección actual do museo pontevedrés,
contiñua negando a criación dun
Museo para Castelao. (Páx. 15)
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DICCIONARIO DE SINÓNIMOS
DA UNGUA GALEGA
Camiño Noia, X.M. Gómez Clemente, Pedro Benavente
(Coordinadores)
25.000 entradas e 175.000 sinónimos.
Indúe léxico patrimonial e
indicacións sobre o nivel de uso das
palabras. Un instrumento imprescindible pa~a os que traballan
coa nosa lingua.
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As empresas lácteas galegas negócian
cos sindicatos, pésie á oposición de Fraga·

Os sindicatos UUAA, SLG e USAG anunciaron que manteñen para o día 20 a convocatória de tractorada, tras da reunión da Mesa do Leite celebrada o pasado mércores 7 de
Xaneiro. As organizacións agrárias denunciaron que o sindicato Xóvenes Agricultores (XXAA) e as empresas do sector
lácteo non asistiron á xuntan.za da Mesa porque actuan en
,connivéncia coa consellaria de Agricultura e tentan frear amobilización en contra da. multa por supertaxa, cifrada nuns 1.800
millóns de pesetas. Ainda así, os sindicatos manteñen reunións
de tapado coas cooperativas e as empresas galegas. (Páx. 4)

António Soto,
o lider galego
da Patagónia
Rebelde
(Suplemento
de oito páxinas)
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Afamília da muller de Laracha morta n~nha pista de servizo vai denunciar aAudasa

ANOSA TERRA

.Os Viciños da comarca de Bergantiños
.peden á Xunta que retire a peaxe
da autovia ACoruña·Carballo
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A. autovia Carballo-A Coruña, a primeira financiada con cartos do Governo galego, foi inaugurada no
meio das protestas de viciños e viciñas que requiren a eliminación da peaxe. A surpresiva apertura o
30 de Decembro, nun acto no que estivo presente o presidente da Xunta, tivo a sua cruz ao dia seguin te cando unha viciña de Laracha foi atopada marta nunha pista de servizo da autovia, convertida nunha
· lameirá. A concesionária da autovia asegura que non se tiña amañado esta pista por un interdicto que
p~xera unha das proprie!árias dos terreas afectados, pero a família da vítima vai poñer unha denúncia.
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n dia antes do suceso, o Diário
Oficial de Galiza anunciaba na
mañán a inauguración da autovia
A Coruña-Carballo. Na noitiña
chegaba Manuel Fraga acompañado do conselleiro Xosé Cuíña
para o acto. Desde ese momento, o tema da conversa entre viciños e víciñas da comarca de Bergantiños, especialmente de Carballo, céntrase na autovia. Os sinais ao longo do percorrido da
obra, duns trinta quilómetros, teñen pintadas·de "Autovia de peaxe" contrárias ao pagamento de
240 pesetas para chegar á Coruña en quince minutos. "Ninguén
está a favor de pagar, como é lóxico pero moitos non se mobilizan porque non se consideran
afectados. Van á Coruña unha
vez cada quince dias ou na fin de
semana", comenta Manuel, un
mozo de Carballo.

A Plataforma e o PP

Ma..;uel Fraga participou no acto de inauguración da autovia ao que non asistiu o al·
calde de Carballo. VOZ NOTICIAS

da autovía. O presidente da Xunta asegurou que xa cumprira as
suas promesa ao rematar a obra.

ano 1988 e 1990. Foi en 1991
cando o Parlamento instou á
Xunta a acometer o trazado
"sempre sen peaxe". Desde hai
dous anos os usuários podian circular por boa parte da autovia de
xeito gratuíto , o que vai desde
Lende ate A Coruña. Só quedaba
por abrir o tramo ate Carballo.

Na inauguración, membros da
Plataforma pota Autovia Gratuita
Manuel Varela, aléalde en Carbaamasaron ·a su¡:¡ protesta e houllo polo PP, tampouco estivo no
bo momentos de ·tensión cando
acto, ainda que foi unha decisión
os antidistúrbios, case máis que
voluntária. Os viciños que o eleximanif~stantes, deron empurróns
ron cos seus votos están contra a
para apartalos do lugar onde
peaxe e Varela atópase entre a
Fraga e Guiña talaban. Os conespada e a parede. O seu grupo
No polígono industrial de Carbacelleiros do BNG non puideron
apoiou as iniciativas municipais
llo, no que se asentan pequenas
achegarse ao acto. "Foi' unha atido PSOE e do
e medianas emtude discriminatória. Vimos coBNG nas que se
presas, tamén se
mo pasaba o voceiro do PSOE
pedia, ademais do
tala da peaxe .
en Carballo, quen tamén forma
adecentamento Hai precedentes
Esta vila, na que
parte da plataforma, pero a garda comarcal 552,
está
ubicada
"da civil non deixaba achegarnos.
a gratuidade da
na eliminación
conservas Calvo,
Eu dinlle o carné de identidade e
nova autovia. Vaten unha povoada peaxe pola
identifiqueime como membro da
rela, como depución que s_µpera
corporación municipal pero os , tado da Deputaos 25.000 habipresión viciñal"
axentes respostáronme quJ::} tición da Coruña,
tantes, moitos
EVÉNCIO FERRERO,
ñan arde de non deixarme paparticipa o Venres
empresários adísar. Ali estaban entrando cárre9 nun pleno no
canse á armacePRESIDENTE DA
gos populares, incluso con vicique a eliminación
naxe e transporte
PLATAFORMA POLA
ños simpatizantes, asi que reafirda peaxe é o depor estrada de
mei o méu direito. Tiven que darbate central.
AUTÓVIA GRATUITA
produtos agrícome por vencido ao ver que xa os
las e peixe, que
antistürbios estaban preparándoUnha obra neprocede do porto
se para cargar", cor:ita Evéncio
cesár.ia
de Malpica. Hai
Ferrero, concelleiro nacionalista
transportistas
e pre~dente da Plataforma, cuO acometemento
que realizan de
xos membros tiñan a consigna
das obras da A-55
dez a quince viade mobilizarse o mesmo dia que
veu motivado p9la
xes de ida e volta
se abrise a autovía. Por este modensidade de tráfiá Coruña senda
tivo explican a premura en inauc_o na comarcal
os máis perxudigurala o dia 30 de Decembro
552. No seu ponto
cados. Alguns
cun fof1e_despregue policial.
de entrada en
.empresários esBértoa, do concetán recomendado.
Os que si puideron pasar foron.os
llo de Carballo, reaos empregados
deputados do BNG, Pilar Garcia
x í str ase
unha
que acudan o dia
Negro e Henrique Te!lo, presenmeia de máis de
9 á manifestación
tes na protesta. Tello lembroulle a
23.000 veículos
en Arteixo que
Fraga no acto de inauguración
diários. A sinistralidade é das ·convoca a Plataforma pota Autoque "cumprira as suas prome- · máis altas de Europa, con 262
via Gratuita no intento de presiosas", en referéncia á gratuidade
accidentes e 47 mortos entre o
nar para eliminar a peaxe.

"Se hai vontade poi ítica e res posta masiva dos afectados é
posíbel ainda retirar a peaxe .
Hai precedentes en Portugal e
mesmo na autoestrada de Ovied o a Xixón , que funcionou durante anos con pagamento e
despois pasou a ser gratuíta .
Aqui é ao revés, levamos dous
anos con autovia de balde e,
agora, ternos que pagar'', sinala
Evéncio Ferrero, presidente da
Plataforma
pola
Autovía
Gratuíta. Este organismo formouse en 1994, tres meses despois de que Xosé Cuiña anunciase que a estrada ia ser de pago. Dela forman parte diferentes
asociacións culturais, ecoloxistas, deportivas e de hosteleiros
ademais de UGT, CIG Sindicato
Labrego e PSOE máis BNG . A
estrea da Plataforma tivo lugar
en Decembro dese mesmo ano
cunha manifestación que reuniu
a máis de duas mil persoas. Tamén formou parte no seu comezo o PP suscribindo as mobilizacións . Pero ao remate dunha entrevista con Manuel Fraga en
Santiago, Manuel Varela, alcalde
de Carballo, anunciou o abandono da Plataforma por non haber
unanimidade nas reclamacións e
porque aceptaba a peaxe "se esta vai ser asequíbel".
·
Mália a fenda aberta nas mobilizacións ao deixar de participar o
PP, a opinión popular contrária á
peaxe é indiscutíbel. A princípios
de 1996, un referendum da Plataforma puña de manifesto o
descontento: de 3.185 persoas
consultadas, 3.144 votaban en
contra da peaxe. Por esas datas,
membros da Plataforma repartian tarxetas á entrada da autovía
para que os usuários deran a
sua opinión. Recolléronse máis
de 16.000 sinaturas en contra.
"Cuiña cambiou de intencións ao
comprobar que os cartas orzamentados para A Coruña-Carballo e Puxeiros-Val Miñor non eran
de abando e tiña que recurrir á
empresa concesionária para financiar parte da obra. Sinalan
que só percuran os cen millóns
necesários para o mantemento
anual da A-55 cando, con que só
circulen cinco mil veículos ao dia,
xa consiguen sete veces iso'', sinala Evéncio Ferrero, quen confía raa resposta viciñal para amobifización do dia 9. +
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A lameira de Cabovilaño na que morreu Gumersind~ Garcia. Ao fundo, a autovia .Carballo-A Coruña. ·
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Unha lameira ·perigosa
Cando Gümersinda Garcia, a
gado, no lugar que se coñece
de Marta como a coñecian,
como Lendo.
quedou atrapada na lama xa
A esta circunstáncia únese o
era noitiña. Esta viciña de
feíto de que a única casa
Cabovilaño, en Laracha, resultara afectada polás expro- . achegada estaba desabitada
e que a planta que Dragados
piacións de terreas para
construir a A-55. O día de fin
instalou para as obras da A55 está practicamente pechade ano saiú ás suas terras,
da. Na sua búsqueda, tras a
a. Paagora á beira da autovi_
alarma da filia e do xenro que
ralela a . esta, discurre unha
vivian con ela, o veículo de
pista cuxa fin era facilitar o
paso aos proprietários das
Protección Civil tentou circufincas que linlar pola lameira
pero deu mardaban
c9a
cha atrás. Uns
obra. Agora ali
metros
ma1s
SÓ hai unha lalameira
adiante foi atomeira despois
de vários días
foi sinalizada e . pada a muller
de choiva, ·na
máis tarde por
precintada
dous mozos que
que, a medida
se meteron na
que un se vai
o dia despois
adentrando,
lama. Tanto en
Laracha como
vaise afundindo
da marte
en Carballo, as
e onde ainda
se distinguen
de Gumersinda opinións sobre o
suceso aluden á
as pegadas dos
Garcia
perigosidade do
vic_iños que a
lugar. "As prebuscaron. Gusas non son bomersinda, de
as compañeiras
77 anos, afunainda que se diuse ate a cinquera inaugurar
tura. Calcúlase
unha obra xusto
que estivo unun día antes de
has seis horas
que remate o
na lama ate
97'', sinala António, nunha fáque foi atopada á unha da
brica achegada á lameira. O
maña do primeiro de Xaneialcalde de Laracha, Xesus
ro.
Rama, ?firma que xa pedira
en Novembro que se amañaNos dias seguintes Audasa
sen os camiños de servizo
sinaliz-ou a lameira con cintas
habilitados á beira da A-55.
de adverténcia, agora xa
arrincadas polo vento. RepreA família anunciou a sua insentantes da empresa afirmaron, o dia no que a viciña de .tención de denunciar á Xunta
e á construtora, segundo conLaracha foi soterrada, que a
firmou o xenro de Gumersinpista enlamada estaba cercada García o dia do seu funeda por avisos de perigo desde semanas antes. lsto foi
ral. O principal feíto no que se .
basearia a denúncia reside en
respostado polos viciños e familiares da vítima como falso.
que a lameira non estivese si"Ali non houbo riengunha cinnalizada como perigosa desta ate que morreu esta mu·pois das fortes chuvias. Segundo o xenro da marta, Xeller. Colocárona o dia dessus Caamaño, poderia terlle
pois,. que andiveron en coche
revisando a zona e puxeron
sucedido a calquera, espeunha sinal de desvío'', advirte
cial mente a unha persoa
maior ou a un cativo. +
a encarregada dun bar ache-

A

Gumersinda Garcia, non te entenderon
Cando os viciños de Vilamaior lle reclamaban á
Autopista do Atlántico pasos subterráneos para o seu
gado, un inxeñeiro madrileño, enchido da razón que lle
daba o seu cárrego, chamoulles paletos de aldea,
afirmando que o que tiñan que facer era modernizarse
e meter as vacas nos estábulos e non sacalas ao trio,
como tan Aos paises adiantados. Agora, coa morte en
Laracha de Gumersinda Garcia (a de Marta, como lle
chamaban os veciños polo nome da sua nai), os
responsábeis móstranse máis cautos, pero tamén se
perguntan que tiña que ir facer unha muller a unha sua
finca. Os méios de comunicación, por suposto, afirman
ao unísono que a infortunada "ia pasear".
Esta,s duas respostas mostran a concepción que teñen
das comunicacións e do próprio país. Unhas vías de .
comunicación deseñadas desde a cidade, con
mentalidade estepária. Fanse para que os coches vaian
máis de presa dunha cidade a outra, sobre todo cara
Madrid que é o centro e a atración económico-política
de todo o Estado. As autovías "unen coa Meseta" e,
como ben está a pór de manifesto o Governo Fraga,
son mesmo galegas en Guadarrama, Medina do
Campo, ou o páramo burgalés aonde se desprazou o
conselleiro Guiña a inaugurar unha estrada.
As "navalladas" que se denunciaban cando a
construción da Autopista do Atlántico, multiplícanse por
toda a xeografia sen que as plaquetas-da nosa vizosa
vexetación sexan quen d~ facer outra causa que cortar

a hemorráxia externa. Pero segue a existir un tremendo
desgarro no carpo galega, composto pala terra e polos
habitantes. Na Gudiña os automobilistas marren nunha ·
curva mal sinalizada polas presas por inaugurar, en
Cenlle ollan pasmados como se construe unha pirámide
de cascallos sobre os seus tellados; en Barbantes e
Mondoñedo non durmen temendo que a montaña se
!les veña a baixo como xa acaba de.pasar no picacho
vigués da Madroa; no Val do Neira protestan porque
desfán toda a p.aisaxe e, en todo o país os viciños
seguen coa reclamación de verdadeiras comunicacións.
"Trinta anos despois coas mesmas lérias na Galiza'',
aferretaba un responsábel de Obras Públicas.
Lembraba que aquí _
hai dez veces máis pasos que en
Castela, pois par·a eles toda a terra é país e país só
hai un, España, no que·chega comunicar Villa Arriba
con Villa Abajo e noutros vinte quilómetros non hai
nengunha povoación. Todo se resolve coa mención
dos orzamentos. ·
·
Pero Gal iza é diferente. Progresar non 'é facer unha
autoestrada de peaxe ou unha autovía para chegar
unha hora antes a Madrid. Progreso é que todos os
habitantes teñan mellares comunicacións, que lle seña
. máis doada a vida, que teñan máis posibilidades de
desenvolvimento, que poidan producir e relacionarse
cos seus eco ~eu entorno como fixeron sempre.
Os pasos subterráneos que están a facer en

Extremadura, por exemplo, para que pasen dun lado
a outro os animais salvax.es, cazados polos ricos,
regatéans_elle a Galiza para o naso gado _
e para a
oosa· xente. E cando se procuran solucións, como no
corredor rápido Chantada.:L~lín, fan uns pasares
elevados onde é imposíbel que se empolingre a rópia
de vacas que teñen agora as explotacións galegas.
Podian valer para cando se levaba a Marela pola
corda.
Na construción, as contratas especialízanse en cortar
aquí e acolá. Sen miramentos. Eles son o progreso, e
cada movimento dun metro de terra custa cartas. Se
quedan illados os eidos, afastados os lugares, se se
cria unha fronteira moito máis forte que as estatais,
que máis da! Entra no deseño político de que o rural
galego ten que desaparecer. Pretenden acabar coa
produción láctea, convertir Galiza nunha reserva para
turistas. E os turistas necesitan ir rápidos ·de miradoiro
a apeadeiro e, lago, ao restaurante típico e ao hotel.
Non entenden que Gumersinda fose ás suas terras. Ir
ás terras é un traballo do labrego, como o do
empregado ir á oficina. Ollar como está a ferraia de
medrada e se poden levar as vacas ou non, se quedan
nabos, se fai falta facerlle un rego de deságüe, se hai
que levantar un valado ou pór un afámio. Non
entenden Galiza nen a defenden. E máis importante
unha inaguración para cumprir prazos que unha vida.+
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Utiliza ás·empresas estatais eaXXAA para frear atractorada do 20 de Xaneiro ,

Aconsellaria de Agricultura -centra
todos os seus esforzos en desmantelar o sector lácteo
*PAULA CASTRO

Os sindicatos UUAA, SLG e
USAG anunciaron que mante·ñen para o día 20 a convoca~
tória de tractorada, tras da
reunión da Mesa do Leite_celebrada o ·pasado mércores 7
de Xaneiro. As organizacións
agrárias denunciaron que o
. sindicato Xóvenes Agricultores (XXAA) e as empresas do
sector lácteo non asistiron á
xuntanza da Mesa porque actuan en connivéncia coa consellaria de Agricultura e tentan frear a mobilización en
contra da multa por supertaxa, cifrada nuns 1.800 millóns de pesetas. Ainda así,
os sindicatos manteñen reunións de tapado coas cooperativas e as empresas galegas.
Os sindicatos agrários veñen de
denunciar que a consellaria de
Agricultura está centrando os
seus esforzos en minimizar a
participación dos ganoeiros ·na
tractorada que terá lugar o próximo dia 20 de Xaneiro. Para isa,
desde a administración, estanse
poñendo en marcha todos os
mecanismos de presión ao seu
dispór, desde meios de comunicación até as organizacións afíns
ao PP como Xóvenes Agricultores, que xa se d~svencellara da
manifestación celebrada o pasado i 8 de Decembro, para tratar
de condic!onar á opinión pública
e contrarrestar así a participación
dos productores na mobilización.

Á xuntanza da Mesa do Leite que
se reuniu o pasado mércores 7
de xaneiro, tampouco asistiron .as
indústrias lácteas, .segundo Xosé
Manuel Puga, do SLG "por presións da consellaria". Pola contra,
mália participar na reunión da
Mesa as cooperativas agrárias,
estas preferiron non estar presentes na rolda de prensa posterior "porque non querian sair na.
foto palas presións que sofren",
asegura o representante do Sindicato Labrego.

lácteo galega, cooperativas, indústrias e productores "nun intento de desvirtu.ar publicamente á
Mesa do Leite, como instrumento
que lle pode dificultar a aplicación
- da supertaxa, co correspondente
custe político que eso ten".
Outra das medidas artelladas
desde a administración para limitar a repercusión da tractorada é a convocatória da Mesa do
Leite, anunciada polo conselleiro
de Agricultura, para o próximo
dia 13 de xaneiro. "Se vai servir
para buscar unha solución negociada nos participaremos e estamos dispostos a chegar a acordos, mesmo desconvocando a
mobilización", di o representante
do SLG, "pero esas solucións teñen que levar fmplíticito, como
condición indispensábel, que
non háxa aplicación da supertaxa, do contrário manteremos a
mobilización", engade. De feito,
pésie a reunión da Mesa anunciada polo conselleiro, ainda non
se coñecen os temas que se tratarán nesa convocatória.
Por outra banda, desde o ministério de _Agricultura trátanse de
apresentar as mobilizacións de
cara á opinión pública, como un
intento dos gandeiros galegas
de incumprir a Lei. "Contra esto
hai que dicer que desde a administración hai un fráude porque
tora de Galiza hai grandes productores que están superando-a
sua cuota pero que non teñen
que pagar porque están venciendo o leite en negro ou comprimido. Eso é un fráude maior que
.está avalado pala própria ministra e non nós -que tentamos que
non se aplique a supertaxa e
conseguir un incremento de cuota", indica Xosé Ramón Cendán,
representante do SLG.
-

-

Apresentación de recursos
Os productores xa están apre-·
sentando recursos masivos ás
comunicación de multa a fin de
paralizar o proceso de recadación. Os sindicatos agrários entenden que o proceso recadatório
e a própria comunicación do pagamento da multa é de dubidosa
legalidade, porque non hai unha
comunicación oficial por parte do
ministério de Agricultura, senón
que se encarregaron de facerlla
chegar aos productores as próprias empresas. Cendán asegura
que o recurso é posíbel porque-"a
Lei de Procedimento Administrativo abriga a que a comunicación
do pago dunha multa sexa realizada pala administración ao próprio afectado, pero neste caso
n~:m se fai asi".

Ao tempo, tanto os representantes de Xóvenes Agricultores como o próprio conselleiro de Agricultura, Castor Gago, veñen insistindo na necesidade de substituir á Mesa do Leite por unha
interprofesional, porque segundo eles a Mesa está "moi politizada". Ao entender das organizacións agrárias, as afirmaciQns
do conselleiro resultan paradóxicas tendo en canta que os sindicatos ''vimos reclamando desde
hai anos a criación dunha interprofesional. O que acorre é que_
o conselleiro pretende que sirva
só para tratar temas profisionais
Alén diso, tamén se ~ltoparon no
e non se decatan de que para
tratar estes t~mas hai que poder
proceso outras irregular'idades,
producir", explica Puga.
como a do tipo de compensación asignada a cada productor.
Neste sentido, o secretário xeral
A cuota de produción total para
de UUAA, Roberto Garcia aseguo estado español repártese enra que desde a administración
tre os gandeiros e por comuniestase intentando rachar a· unanidades autónomas, pero cando
midade do conxunto do sector
nunha das comunidades non se

A convocatória de tractorada é firme apesar dos intentos de romper a Mesa do Leite.

chega a producir a cuota que ten
asignada esta compénsase coas
das que se sobrepasaron. Para
facer estas compensacións empréganse dous mecanismos: entre empresas ou a nível estatal,
tendo en canta o total da reserva
do estado español.
Sen embargo, á hora de comunicar a contia da multa a cada productor, descoñécense os critérios
que se _aplicaron e que os responsábeis sindicais califican como
"arbitrários". Puga explica que
"hai productores que superaron a
producción en centos de quilos e
que teñen que pagar unha pequena multa mentres que outros, sobrepasando en moito menos a

cuota teñen que pagar en proporción unha multa moito maior".
Ademais, Roberto Garcia sinala
que tanto o ministério de Agricultura como a consellaria e as indústrias instaron aos gandeiros
galegas, a princípios da campaña pasada, para que venderan
parte do seu leite en comprimido
e en negro mentres non se conseguia un incremento de cuota.
Diste xeito, unha parte da produción real dos gandeiros galegas
non figura como tal e "a ninguén
se lle escapa que esto é fraudu lento, pero foi unha situación xerada palas próprias administracións, que agora queren cobrar
a supertaxa pésie todo".

A. IGLESIAS

Pésie os recursos legais apresentados polos productores, a
situación á que se enfrontan
pode ter consecuéncias irreversíbeis. De princípio ferian que
pagar a multa da campaña do
ano 96-97 , no mes de marzo
poderíanse aplicar xa as retención s de pagos da presnete
campaña e para restruturar a
sua produción terian ademais
que acodir ao mercado privado
para adquirir máis cuota . Un
elevado desembolso que pode
levar ao peche das pequenas
explotacións ao non ter asegurado que poidan amortizar os
cartas , á vista de que o actual
sistema de cuotas xa foi prorrogado até o ano 2006. +

H

abita nunha asesoria xurídica por libre designación,
ou como se debe
dicir, a dedo. Sempre ten a
punto un informe a favor e
outro en contra, segundo
dispoña. Vai de profesional independente e riguroso pero a sua adesión ao
Partido Popular supera o
trámite da votación secreta para cair na defensa histérica dos seus mecenas.
Ganaría máis na privada
pero o amor polos colores
(azul Aznar) e a íntima
identificación co Patrón obríganlle a ~er que
aguantar outros catro anos cobrando do Estado,
cun horário que lle permite facer a compra, levar os
' fillos ao colexio e ter tempo para cotilleos via móbil dixital de propriedade pública. A sua frase favorita: Yo te podia estar gaMndo el triple por mi cuenta

Outro personaxe admirable senta o cú nunha xefatura de xestión económica. Pasan adiante das
suas napias facturas de comelladas inxustificábeis,
viaxes pantasmas para retribuir traballos especiais,
cantidades engordadas para que a plusvalia revirta
en cantas de titular privado, contratos adxudicados
directamente a empresas amigas, concursos amañados ·con tres orzamentos á baixa para escollera
quen xa se sabe e outros documentos de duvidosa
legalidade e mellor fortuna. Fóra do traballo e a altas horas nocturnas o seu berro xusticieiro clama
na noite: Viva Rusia e o matrimónio Ceacescu .. _

Moradores

pero mientras viva Oon Manuel. . _
Noutro dep51rtament9 abúrrese desesperadamente
un funcionário fixo. E un deses individuos que deixa o coche aparcado o_cupando duas ou tres prazas
sen remorderlle a conciencia. Pega saltos de alegria
_cada vez que no surtidor automático da Autopista o
marcador excede unha -peseta das mil fixad¡is previamente, seguro de que non lla van cobrar~ A sua

Pero de toda a tribu destaca Vanessa, asesora para
asuntos indeterminados. A sua sinceridade hónraa: A mi me consiguió esto esto un amigo de papá y,

mientras, como no sé hacer nada, preparo unas oposiciones ... • ·
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AXunta aceita que a cesión do chan
sexa do 10°/o, en lug"r do 15°/~

5

A Consellaria de Política Territorial aceitou limit~r ao 10%
o chan que os concellos poden abrigar a ceder aos promotores urbanísticos cando se efectua unha construción.
Anteriormente o chan a ceder era do 15%, pero un -pacto
entre o PP e CiU no Congreso provocou esta redución. A
Xunta inicialmente amasara a sua oposición porque dei·xaba aos concellos sen un importante instrumento de financiamento. Ademais, esta decisión supuña unha intromisión na capacidade normativa galega. Por esta razón,
a Administración autonómica anunciara unha batalla legal contra a lexislación de carácter estatal, pero posteriormente aceitou a imposición do PP de Madrid e anunciou que descartaba abrir un conflito de competéncias .•

Prosegue a venda
das propriedades de Defensa
-O- G. LUCA

O Ministério de Defensa procederá á venda das duas mil
vivendas da sua propriedade·que ten na Galiza, e que a
meirande parte delas están ocupadas por militares.
A enaxenación deste_s imobeis emárcase nunha
operación estatal de venda de 35.000 vivendas militares e
completa o plano de venda de bens desafectados para o
servizo da defensa, que provocou que pasaran a mans
privadas numerosos edifícios e solares que no seu dia
forarf cedidos de balde por parte dos concellos.
No caso das vivendas, na venda os inquilinos terán
direito preferente de adquisición e cando se trate de
militares retirados ou de viúvas de militares, poderán
elixir entre comprar ou quedar en réxime de aluguer.+

Os consellos comarcais serán
meros apéndices da Xunta en
caso de se cumprir o cámbio
de estatutos que está a promover o Governo autónomo. O
presidente do Padroado das
Comarcas, cargo que ocupa o
secretárlo xeral de Planificación de Desenvotvemento Comarcal do Govemo autonomo,
resérvase o nomeamento de
Secretário e dos representantes das empresas estratéxicas
asi como a dirección dos xerentes. As fundacións de Trives
e Valdeorras protestan pala incautación de poderes por parte da Xunta e néganse a asistir
as últimas reunions do Padro- .
ado convocadas en Santiago.
O alcalde de Trives, Luis Alvarez
(PP), anunciou que non estaba
dacordo coa modificación de Estatutos que concentran a capacidade executiva do Padreado nas
mans do secretário de Desenvolvemento Comarcal. O presidente
do Concello de Valdeorras tamén
se manifestou en contra de que a
Xunta ocupase unha institución
promovida polo mesmo Govemo
Fraga coa intención proclamada
de trasvasar cada os poderes
públicos as iniciativas nacidas no
interior de cada comarca. A au séncia das fundacións de Trives
e Valdeorras bloquea a probación dos asuntos incluidos na arde do dia por falla de qorum e
pode invalidar a modificación de
Estatutos, para a que se require
o voto de dous tércios.
O próximo dia 13 en Santiago
está convocada unha nova xuntanza do Padreado na que se
quer sancionar a modificación
do artigo 17 do Estatuto. O cámb i o permitiría ao Presidente
reservarse o nomeamento da
persoa que ocupe o cargo de
Secretário e o dos representantes das empresas estratéxicas.
Andrés Precedo Ledo, membro
da sociedade relixiosa Opus Dei,
ocupa como secretário xeral de
Planificación e Desenvolvemento Comarcal da Xunta a presidencia do Padroado. A modificación regulamentar inclue unha
presidéncia de honra, até hoxe
inexistente, para o conselleiro da
Presidéncia e tamén membro do
Opus Dei, Dositeo Rodríguez.
Outra previsión do cámbio de
estatutos precisa que o Presidente terá a exclusiva das relacións da institucións coa Prensa.
Fomentar e controlar

O conselleiro da Presidéncia prometía públicamente o pasado 20
de Decembro reforzar o papel
das fundacións, como instáncia
representativa que permitiría axi-

Aorganización ~rritorial da Xunta
desertiza o rural, denúncian os·socialistas
Hoxe Galiza caracterízase pola desigualdade e do desequilibro territorial, a regresión demográfica, a desertización e o envellecimento populazonal do rural, denunciou
no Parlamento o portavoz socialista Emílio Pérez Touriño. Este proceso agrávase porque o litoral Atlántico,
através do eixo Coruña-Ferrol e Vigo-Pontevedra, e as
cidades interiores viven un proceso de concentración da
populazón con fenómenos rurbanos ou de urbanización
difusa. Esta situación provoca que "a política que a Xunta está a desenvolver e a que pretende realizar coa proposta de organización comarcal, comlértese en caduca,
obsoleta e inoperativa", o que revela a inexisténcia
dunha verdadeira política de ordenación territorial "con
vocación de reequilibro e difusión do desenvolvimento". •

A Xunto puxo como exemplo a Fundación do comarca de ValdeorTOs. Agora quere
con~ rtela nun apéndice da administración.
GUSTAVO DOCAMPO

lizar a aplicación da lei de Desenvolvemento Comarcal. "A
consellaria de Economía, encargada de por en marcha o Plano
de Emprego está a estudar un
papel moito máis importante que
o de hoxe para as fundacións comarcais polo que teremops que
aumentar o seu número. O obxectivo é que ao rematar a lexislatura teñamos unha fundación
por comarca, o que daria 53 mno
canto das 20 que ternos hoxe"
Pero mentres o conselleiro talaba de "incrementar a eficácia e
a función das fundacións a traveso da integración efectiva
nunha estratéxia de emprego",
na Xunta puñan un. marcha un
proxecto distinto consistente no
control político e administrativo
dos consellos comarcais. Mentres 18 das 20 fundacións xa deran a sua aprobación a modificacion de estatutos, en terras de
Trives e Valdeorras preguntan
cal pode ser a coeréncia de Dositeo Rodríguez e de Precedo
Ledo ao negarlle ás fundacións
á faculdade de convocar aos
empresários, cando, ao mesmo
tempo, asegurar que queren reforzar o protagonismo das instáncias comarcais. Outro tanto
critican da elección de secretário que nos estatutos modifica-

· dos resérsave ao Presidente e
nos que promovera a mesma
Xunta de Fraga correspondía
aos alcaldes da comarca.
A oferta desde a Xunta de instituir
unha representación "da comarca, pola comarca e desde a comarca" aparece en completa contradicción co intento de govemala
desde a Xunta. Dentro das fundacións califican de taimada a estratéxia de Precedo para darlle a
volta ao regulamento e reservar
de feíto todo o poder nas mans
do Governo. Neste sentido considérase da máxima gravidade a
funcionarizacion da figura dos xerentes das fundacions que pasarían a seren dirixidos por Precedo. A figura do xerente como
axente de desenvolvemento comarcal, tiña dependencia orgánica direita de cada fundación, para
permear as iniciativas da representación plural _do território. ·
A manobra de control praticada
sobre as fundacións comarcais
considérase parte da estratéxia
anunciada de Fraga de interpretar a maioria de votos coma un
aval para como aumentar a centralizacion do poder da Xunta e
reducir en consecuéncia as competéncias institucionais de designacion democrática direita. +

Anúncian a adxudicación este ano
do treito galego da autovia do Cantábrico
Os orzamentos do Estado contemplan unha partida de
182,7 millóns de pesetas para a redacción do estudo
informativo para a execución do treito galego da autovía do
Cantábrico e cuxo trazado final será decidido en función
dos estudos realizados. Ademais, en 1998 será adxudicada
a sua construción, segundo anunciou o Governo central ao
deputado socialista Bonifácio Borreiros. Contodo, os
anúncios realizados sobre os prazos das autovías, sempre
foron incumpridos. A respeito do trazado, no seu dia o
Governó do PSOE elaborara un.Plano Director de
lnfraestruturas no que se contemplaba que a autovia do
Cantábrico chegase desde Astúrias até a N-VI, enlazando
con esta via na localidade de Bahamonde. Esta proposta
tora rexeitada por todos os alcaldes do Norte do país, que
preferían un percorrido de Návia a Viveiro e a Ortigueira,
para enlazar logo coa autoestrada do Atlántico.e coa via
rápida Ferrol-As Pontes. +

Forte endebedamento dos concellos galegos
As arcas municipais na Galiza están fortemente endebedadas. Os concellos das sete cidades acumulan unha débeda de 66.817 millóns de pesetas, ainda que Compostelá e Lugo son os que piar situación atravesan. Asi, a primeira cidade ten pendente de pagamento 15.000 millóns
de pesetas e a segunda 10.000 millóns. O déficit municipal g~lego · débese a un sistema de financiamento insuficiente, que fai que teñan que recorrer ao endebedamento público se queren facer investimento real en obras públicas, por
iso a Federación Galega de Municípios de Províncias pediu unha maior correspondabilidade fiscal e un financiamento menos debedor dos governos central e autonómico.+
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OPtNIÓN
O PASADO DIA.17 DE DECEMBRO, OS ESTUDIANTES
DA UNIVERSIDAÓE, E MAILOS DOS INTITUTOS, DE
SANTIAGO FORON Á FOLGA PARA PROTESTAR PORQUE UN PROFESOR DE MEDICINA LLE DIXO A UNHA'
ALUMNA QUE LLE FALASE EN ·CASTELÁN, DEBIDO A

QUE EL DABA A CLASE ÑEST A LINGUA. UNS TRES MIL
ESTUDIANTES, E MÁIS ALGÚNS PROFESORES, PAR TICI P ARON NUNHA MANIFESTACIÓN POR VARIAS
RÚ.A S DE SANTIAGO; GONVOCADf\. POLA l?LAT AFOR_MA POR UNHA UNIVERSIDADE NORMALIZADA (PUN).

M. BRAN

Ó motivo desta folga xa foi comentado dabondo nos xomais, pero esta trascende ó
feíto en sí, ademais de ter un alto vafor
simbólico. En efecto, é a primeira vez que
os estudiantes de Santiago se rebelan contra a falta de galeguización do ensino, ñun
momento en que se está debatendo no
Congreso de Madrid a reforma das chamadas Humanidades, de costas ás comunidades autónomas, maiormente as nacionalidades históricas, e sen que o profesorado e
intelectuais galegas movan unha palla.

Polas rúas de Santiago, ó paso da manifestación, oín dicir que os estudiantes agora fan
folga por calquera causa, sen sabe-lo porqué, e obedecen consignas de aquí e de acolá, coma se fosen monecos de metal, incapaces de dar un paso non programado previamente· polos rectores da sociedade. Ata
me dixo un francés, que no seu país, as fol-.
gas de estudiantes son o deporte nacional.
¿E que lle queren?, pensei eu, pois a xuventude sempre foi así en todas partes, cando
houbo liberdade. E con consignas, ou sen
elas, sempre tivo instinto para saber onde
está o catarro.
Ó falar con algúns cidadáns deq1teime de
que non ·entendían ben o. sentido da manifestación, e entón díxenlles que imaxinaran o problema ó revés, é die.ir, ¿qué pasaría
se os estudiantes lle fixesen follón a un profesor por explicar en galego? E daquela entendían de mara billa, ¡pero que triste
mentalidade a súa!
Sen embargo, o que máis tristeza me deu, de
todo canto oín na rúa durante a manifestación, foi que un profesor de galego me dixera que non estaba de acordo coa folga. Mais
non me estrañou, pois para moitos o galega
foi un refugi.um peccatorum, porque sendo licenciados noutras materias, metéronse nel
por non atopar unha cousa mellar.
Estes e outros comentarios negativos da
xente sobre a folga non teñen moito sentido, se se ten en canta que no primeiro trimestre deste curso os estudiantes non fixeron ningunha,. e que o fin dela non pode
ser máis nobre, pois no fondo o que pedían
os estudiantes era que os profesores se galeguicen, que xa vai senda horas.
Pois hai profesores que levan moitos anos
exercendo-en Galicia, s~n pronunciar unhá
palabra en galego. Sen embargo aprenderon linguas estranxeiras, e pasan por .ces- mopolitas.
Eles din que tamén son galegas, porque
eren que hai outra maneira de sentí-la galeguidade. Pero o seu sentir é biolóxico e non
espiritual, pois ó ignora-la lingua galega
non senten a nosa cultura nin a Galicia como patria.
Despois da manifestación estudiantil do día ·
17, ninglin profesor galega, cun mínimo
sentido do ridículo, debería presentarse ·
..... .,

1 .
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APANARO

diante dos seu;-alumnos coma unha persoa
culta, ignorando a nasa lingua.
Non hai dúbida de que_este tipo de folgas
escaramoan os reaccionarios, que desexarían que desaparese o galego. Sen embargo,
son- folgas eficaces, pois no futuro un profesor, antes de repetí-lo feíto, vaina pensar
dúas veces, por medo a saír na picota.

VICTORINO PÉREZ PRIETO

Os bispos tamén choran. Pero rara vez se
sente chorar a un venerable bispo, especialmente cando non o fai con "bagoas de
cocodrilo", ou froito dunha emotividade
senil. As bagoas do bispo de Chiapas, o
"tati" Samuel Ruiz, manifestaban na pantalla dos informativos toda a dor dun pobo
e dunha lgrexa q~e está con ese pobo, masacrado polos poderosos de sempre; neste
caso, os poderosos están representados por
un partido de nome tan anacrónico como
o PRI (¿como pode ser "in titucional" un
partido revolucionario? ¿como pode r
"revolucionario" un partid que tá c as
institucións do poder opr r de empre?).

UNHA FOLGA MOI Ó CASO

Por outra parte, a ningún se lle oculta que
o actual ensino galego, tanto o que se imparte nas universidades coma o non universitario, co seu continuismo rutinario do
uso do castelán, está favorecendo a desgaleguizaciqn do país, en vez de galeguizalo.

AS. BAGOAS
DUN BISPO

¡Que triste panorama o do ensino galega,
no que aínda hai xente que teme a galeguización!: uns, por acomplexados; outro ,
por incapaces de dar unha clase en galega,
ou por desprecio da nasa lingua; e outros,
por medo a perde-los votos.

A masa r d Acte l fi i t o un fmbolo,
qu un humori ta d pr osa expr aba
nun m uro certeiro retrato, nun diari a
véspera da celebra ión cri riana da matanza d ln ent : ' n n X ús n
n
B lén e morre en Chiapa ". N n ra a
ríl gaúnica vez que t les e us fan
mente xunguidas: a rim mbante, desenfreada, consumista e orxiástica celebración
do humilde nacemento do "Príncipe da
Paz", co asasinato dos {X)bres entre os ue
o Salvador atopou o seu fugar. Un feíto así
únenos a tod cos "chayitos" e demais ind íxenas mexicano de Chiapas. Por i o,
non fo¡ necesaria unha información alternativa, a noticia correu como regueir e
pólvora polos distinto medios de todo o
mundo; particularmente entre nós.

E por riba hai mentireiros que din que cada
vez son máis os estudiantes que falan galego,
e poñen esta porcentaxe nun 20%, sen decaA postura adoptada polos estudiantes o
tarse de que antes da masificación do ensino
devandito día 17 deacontecía ó revés: un
mostra, claramente, a
80% da xuventude fasúa boa actitude con
laba só o galego, porque
actual ensino, tanto non estudiaba. Ou serelación ó galega, quizais por intuír que vai
xa, que co estudio a nao universitário como o sa
estar ligado a el o ,seu
xuventude desgalefuturo : non universitário, co seu guizouse nun 60%.

'O

Polo tanto, se os estu- rutinário uso do castelán, Esperamos que os estudiantes usan pouco o
diantes que fixeron a
está favorecendo a
' galega, como desgrafolga do dfa 17, convo. ciadamente demostran desgaleguización do país, cados pola PUN e oras enquisas, non é deganizados baixo un
en vez de galeguizalo" gran número de siglas,
bido a que lle teñan
animadversión coma
se dean máis a coñecer.
no franquismo, .senón
. porque non o saben,
Tamén de examo que
pois non tiveron quen
manteñan a unidade
llelo ensinase como é debido. E disto hai
en torno á nosa lingua e que, coa forza que
que culpa-los país que arredan os seús fia unidade dá e maila razón que os asiste,
llos do galego, e mais o sistema educativo,
consigan rachar co continuismo rutinario
feito que merece o cualificativo de crido 9oso ensino. Dos estudiantes galegas demen patrio.
fensores da súa lingua, é o futuro.•
Xosé Lois

Outr bi
ca az
ch rar
e rebelar e c ntra a inxu iza
contestou xa no día eguint
dade enviad p la rede: p r
da, un poeta e un profeta qu é i
Sao Felix de Araguaia, n Mat Gr
do Brasil. Tras manifestar a súa rebeldfa
contra a sistemática violencia que exercen os poderes fácticos contra o pobres, e
negar calquera xustificación cínica que
puidera fecer o gobemo mexicano, Casaldáliga remata manifestando a súa solidariedade, apertándoos "con inmensa dore
infinita tenrura", asegurándolles a fortaleza e paz de Xesús de Nazaret "fillo de Deus
e de María, que se fixo pobre cos pobres e
que deu a súa vida para todos". Non foi el
so, crentes e non crentes choraron, berraron e manifestaron a súa solidariedede
con ese pobo e esa lgrex~ de Chiapas,
branca da violencia asasina dos que saben que alí v cristianismo non é unha
ideoloxía alienante, adormecedora, que
fai sumiso ópobo explotado, senón a forza revolucionaria do Deus liberador que
clama xustiza para os pobres.•

e
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Ten un enorme palmarés na
maratón sen ter o recoñecemento que merece. Na Galiza
esta proba ten 'seguidores?
O maratón é un ha proba' dura e
os galego"s somos moi resistentes. O fondista ten que ter
moita capacidade de sofrimento.
Os mellares deportistas de maratón son galegas. Fóra do meu
caso, o actual record de España
gañouno. Anxo Gómez. Hoxe en
xeral os mellares deportistas
son do rural , porque están máis
afeitas a traballar , é a xente
máis sofrida.
Como empezou a sua adicación ao deporte?
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de correr a maratón o mesmo ,
dia e, ás veces, son moitos quilómetros. Hai quen pensa que
irnos de viaxe ou de vacacións e
que queremos que nos paguen
por isa cando nin da tempo a
ver o sítio. Na miña axenda está
tamén volver a Nova lorque onde quera superar o récord dun
atleta polaco que gañou a proba
cinco veces. Eu vou pala terceira e quera ir até que consiga pasar p'or riba desa marca.

Manuel Rosales
'É vergoñento que nas maratóns teña que tapar
abandeira galega coa publicidade'
-0-- CARME VIDAL

CINCO VECES CAMPEÓN DO MUNDO NA PROBA DE MARATÓN NA CATEGORIA· DE VETERANOS E GAÑADOR TRES
VECES DA CARREIRA EN NOVA IORQUE, MANUEL ROSALES CONTINUA PAGANDO OS SEUS GASTOS PARA IR COMPETIR POR TODO

o MUNDO. LAMENTA o CORREDOR DE MARIN QUE A ESTA ALTURA, ,f ca INCflÍBEL PALMARÉS

QUE TEN NA SUA TRAXECTÓRIA·DEPORTIVA, TEÑA _QUE TAPAR A BANDEIRA GALEGA QUE LEVA NA CAMISETA
Comecei a practicar ciclismo e
competía xa con xente da elite,
POR UNHA MARCA PUBLICITÁRIA POLA DESATENCIÓN DA OFICIALIDADE POLÍTICA. ROSALES CRE QUE A PROBÁ
cicl istas como Bahamontes, Ju DE MARATÓN ACAELLE AOS GALEGOS POR SER "MOi RESISTENTES E MOi SOFRIDÓS, COMO OS AF,RICANOS".
lio Giménez, Meyer ... , logo morreron dous amigos meus nunha
competi ci ón en Portugal e debido a iso deixei a bicicleta. Pasei
unha tempada sen facer cicl ismo até os trinta e tantos anos.
Estiven en Alemaña traballando
e facia deporte as fins de semana. Ao voltara á Galiza, como
traballara moito e durante moitas horas de soldador, respiraba
mal e foi cando volvin a facer
deporte en sério. Saia a entrenar pala noite para pañer ben os
pulmóns. Un amigo meu que me
coñecia de cando ciclista animoume a competir no campeonato de España e, na primeira ..._
ocas ión , en Santander, o rival
sacoume duas ou tres voltas .
Por iso digo aos rapaces que se
tañen que animar e que o trunfo
non se logra sen esforzo.
Cando foi esta primeira competición?
Hai case vinte anos. O segundo
campeonato foi en Burgos e xa
quedei de terceiro. A partir de ai
seguin entrenando até quedar
de primeiro e agora xa gaño facil mente os campeonatos de
España e estou na elite mundial
da miña categoria.

Seria máis fácil sendo un deporte estrela como o futbol?
No futbol móvense un monton ·
de cartas. Alexandre Gómez,
que é o mello.r maratoniano, ou
Martín Fiz, o máximo que sacan
nunha tempada son dez ou
quince millóns que non é nada
comparado co que pode gañar
un futbolista. E ser maratoniano ·
é durísimo, hai que facer séries
de mil metros ao máximo esforzo que dá o organismo e cando
levas várias só pansas nas que
quedan, cunha grande presión
mental. Isa non lle pasa ao futbolista. O futbol é un xogo.
Os viciños de Marin valoran
seu esforzo no deporte?

o

No comezo víanno como algo
extrano. Entreno por aquí,
vou até Monteporreiro en Pontevedra ou a Aguete e tcxla a zona
das praias e asi todos me coñecen de verme correr pola estrada.
Críase afeizón e habia que inculcalo aos máis novos. Habia que
promover o atletismo tamén como camiño para outros deportes.
Por riba e como grande avantaxe
non fan falJa grandes instalacións. Para inculcar á xente a facer deporte n_
on fai falla tanto pavillón que moitas veces serven só
de adorno, é preciso mentalizar
das moitas cualidades que ten.
Está a idea de que o deporte é
cousa da mocidade.
· E hai que ir contra diso. Xa os
organismos sanitários están po. tenciando o deporte, pero non ·
só polo benestar dos cidadáns
senón tamén porque saben que
se aforra moito en mediciñas e
gastos sanitários. A xente de
idade debe facer deporte, mesmo máis que os xoves, porque
moitas enfermidades como as
dos osos, respiratórias, cardio- vasculares, xaquecas etc prevense o_u cúranse co deporte.

Nos encontros mundiais destacan tamén os atletas africanos.
O atleta africano gaña as probas
porqu e, coma nós, tañen unha
grande capacidade de sofrimento e esfórzanse por sair do méio
no que viven. Saben que entrenando moito saen da miséria.
Os africanos confí an en que ese
sacrificio pode ser a sua saida.
Vostede adfcase ao comércio.
Cando se adestra?

Galiza é boa en deporte por
ter tres equipos na primeira
división?

En época baixa adícolle sobre
unha hora, en vísperas de maratón fago unhas duas horas . A
experiéncia que fun acumulan do, o contacto con entrenadores
e atletas de elite -alguns deles
olímpicos- axudáronme moito e
a ter coñecementos de preparación. Gañei tres veces a maratón de Nova lorque e son o único español que aparece rexistrado na placa do New York Times
onde figuran os gañadores.

Hai tres equipas de futbol con
moitos millóns investidos pero
non hai xogadores, galegos, todos son de fóra. E vergoñenté>
que o presidente da Deputación
da Coruña, un dos dirixentes do
país, gaste tantos cartas en mercar xogadores, sen ser capaz de
ilusionar á mocidade co deporte,
sen apoialo. Hai que oferecerlle
aos máis novas a oportunidade
de facer deporte, desde a escola
e tamén desde fóra

Participa ademáis de iniciativas deportivas que están a ter
efeito en Marin.
O adestrador de olímpicos e atleta, Carlos Gandin, e máis eu formamos un clube deportivo do que
sairon dous olímpicos e non creo
que haxa outra vila con vinte mil
habitantes que teña dous deportistas como son Carlos de la Terre e Helisando de la Torre.
Ten algun tipo de apoio oficial

.

para ir competir fóra, subsídianlle as viaxes?
E'stou competindo cos meus
méios. A pesar de ser campeón
do mundo cinco veces -gañei os
campeonatos en Finlándia, Canadá, Xapón, Inglaterra e Bélxica-, e
mesmo sendo un home coñecido
teño que pagar as miñas viaxes
para competir fóra. Cando gañei o
campeonato de España en Mallorca, saiu na prensa e agora hai

._

A. IGLESIAS

empresas de Marin que me que- :~ ba. Pala contra eu, na·Galiza, con
ren pagar as viaxes. Nas mara- _ cinc9 campeonatos do mundo
continuo pagando as miñas viatóns populares sempre corro coa
xes, un 95 % vai da miña conta.
bandeira galega e é vergoñento
que teña que tapala con publiciEn cantas probas esta a partidade. Disllo a un catalán ou un
basca e non o eren. Ainda outro . cipar por tempada?
dia chamoume un corredor canáAo ano corro tres campeonatos
rio para talar da viaxe a Mallorca
de España e dous ou tres mune díxome que o cabildo xa se endiais: Dicíame a p.tleta Xúlia Vacargara de sacarlle o billete de
quero que o peor era viaxar, saavión e reservarlle o hotel, e aines un dia e volves xusto despois
da nin siq~era gañara unha pro-

Fóra do seu traballo e das maratóns, vostede tamén adica
parte do seu tempo a inventar
cousas.
Está rexistrado un sistema para
aplicar aos cintos de seguridade
dos coches de maneira que se
salte despois dun ·ir;npacto e ~ue
as persoas non queden apre1xoadas no coche. Agora- estou a
ver de adaptalo aos novos mecanismos de seguridade como
son o airbag.•
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OConsello de Universidades
non homologa_rá aos licenciados en
galego·portugués ·polos planos vellos
1

-e>

''

•

PAULA CASTRO

Moitas das medidas de política
lingüística aprobadas polo
parlamento galego teñen que
ser ratificadas polo Congreso _
ou remitidas ao governo cen-.
tral para a sua po_sta en marcha. A falta de s.ensibilidade
amasada pola equipa de Manuel Fraga en matéria de normalización estaría dificultando
cando non impedindo a sua
efeitivización. E o caso da toponím ia, que'· segue cos nemes castellanizados porque
<{
desde a administración auto~
nómica ainda non se enviou a
\;2
Madrid o listado cos topóni~--~--~<i
mos legais. O desinterese che- · Agora tamén se poderán goleguizar os nomes dos nados posteriores a 1977.
ga ao cimo no caso da licengua e literatura españolas.
de La Coruña e Orense, porque
ciatura de galega-portugués,
segundo a Dirección Xeral , así
que segundo o novo catálogo
O decreto ten un apéndice que
os· envia a Xunta de Galiza ás
de titulacións nunca existiu
indica que a decisión de ofertar
universidades. O mesmo aconnos vellos plan9s de estudo.
outra língua a maiores das exíxitece con Correos, que xustitica o
das .dependerá das autoridades
uso dos topónimos "en castellaTras da aprobación, por pq.rte do
académicas, _"dos reitores e dos
no castrapado, porque respeitan
Consello de Universidades da
a Lei de Entidades Locais", asedecanos, e polo tanto da corredesmembración do galega e do
lación de forzas en cada univergura o parlamentário nacionalisportugués como duas -titulacións
sidade.
ta. En ambos casos o problema
independentes, .a titulación de Firadica en que a Xunta de Galiza
loloxia Hispánica, coa -especialiainda non enviou a Madrid o noEsta pasividade é moito maior
dade en galega-portugués queda
no caso da administración auto- ' menclator correcto nen eros coninvalidada. Segundo o catálogo
nómica. Nos impresos de solicicellos nen das entidades locais,
de homologacións elabora~:io potudes -de bolsas universitárias
polo que non foron substituidos
lo Consello, os licenciado? polos
seguen figurando os topónimos
polos topónimos legais. •
planos vellos só poden convalidar o seu título co de Hispánicas,
é dicer, que figuran · como licenciados en español. Paradoxicamente, esta situación só se pro·-duz no caso do galégo, xa que a
licenciatura de Catalán, que ta~
mén era nos planos velfos unha
subsección de Filoloxia HispániPor iniciativa dos deputados
- ca, si se homologa como tal.
explica Francisco Rodríguez.
nacionalistas en Madrid ven
O BNG tamén apresentou unha
de aprobarse por unanimidaCoa modificación da Lei OrgániProposición non de Lei para que
de, pésie á inicial oposición do
ca, que será debatida entre os
no novo catálogo se homologue
PP, a modificación da Lei de
meses de abril ou maio, este
a licenciatura en Filoloxia HispáRexisto Civil. Até o de agora,
problema poderia solventarse,
nica coa especialidade de .galesó podian galeguizar os seus. porque até o de agora só se rega-portugués ás liceociaturas de
nomes os nadas antes de
coñecia o direito a coñecer a
Filoloxia Galega e Filoloxia Por1977, pero con esta modificalíngu9, pero non existia a abrituguesa. "Alén de critérios ciención poderán cambiar non só
ga. "E moi importante que, cantíficos é incríbel que non se reo nome, senón tamé-n os apedo menos ,· para os concursos
coñ eza esta homologación.
lidos todos os que asj, o desede translad()s de carpos de xuixen. A iniciativa nacionalista
Ademais, pergúntome se o estaces e fiscais se teña en canta o
centrábase no cámbio de nodo español está para aturar alicoñecimento da língua galega,
_me, pero CIU e PNV aproveicenciados en. galega e licenciacatalana ou basca se van exertaron para introducir .unha
dos en portugués do ponto de
cer nesas comunidades, porque
emenda incluindo tamén a ga_vista laboral", di Rodríguez ..
senón é imposíbel que un usuáleguización dos apelidos .
rio se vexa protexido. Non se
Outra das tentativas oo governo trata de que eles talen en galeEn proceso de tramitación esAznar de centralizar o sistema
ga, é que poidan atender aos
tán tamén outras iniciativas a
educativo é o Decreto do Minisusuários que vaian exercenqo o
té rio de Educación e Cultura
proposta dos nacionalistas que
direito a expresarse na sua pró- ·1561/1997. En 23 dos 41 artigas
centran o seu contido en polítipria língua", especifica o depuca lingüística, como a de que
que o compoñen abr~ngue unha
tado nacionalista.
se modifique a Lei Orgánica do
série de medidas destinadas a liPoder Xudicial para que se remitar o estudo de outras línguas
Os deputados do BNG tamén
colla o deber de xuices e fisque non sexan o castellano. Sesolicitarán do Congreso a apro·cai s de coñecer o galego.
gundo este decreto todas as cabación dunha Proposición non
"Conforme esta lei, os xuices e
rreiras de filoloxia e afíns, que tede Lei para que se cámbien os
fiscais non teñen nengun deber
ñan que ver cos estudos das línLibros do Rexistro Civil , que
de coñecer a língua da comuguas eslavas, semíticas, romániestán todos en español confornidade autónoma na que escas ou hispánicas, terán que ter 1
me a unha orde de 1958. Con
tán , se esta ten língua própria,
obrigatoriamente como segunda
esta proposición, preténdese
língua o español. Até o de agora
co que eles poden legalmente
que o governo modifique a ardicer que teñen que esperar a
µn estudante de filoloxia podia
de e se editen os libros e todas
que veña un intérprete, co cal
optar a unha segunda língua coas follas derivadas en bilíngüe,
mo o galega, o catalán, o francés
suspenden o xuizo, o interropara poder realizar documengatório ou simplesmente ignóou mesmo o ruso en moitas unitos como o carné de conducir
versidades, pero este abano de
rano. Mesmo alguns poden petamén en bilíngüe ·ou mesmo
opdóns queda substituido obridir que se cámbie de idioma
para ter unha c0pia da partida
gatoriamente polo estudo de línporque senón , non entenden",
de nacimento en galego. •

V)

o.congreso recoñece
o direito agaleguizar nomes apelidos

Asia
estafada
no ano que c m z
cri
n, mi a de A ia
durant o 97. "A derr gula ión
da economia global qu tan
afervoadamente pr curan
governo do Estado Unid e
as organización
internacionai , é
explo ivamente perigo a. O
que pasou en Asia demonstra
que a globalización xeneraliza
o comércio e tamén as crises.
A única economia asiática que
puido safarse da borrasca foi a
de China, preci amente p r
non ter globalizada a ua ec ,
nomia. China regula o cámbio
e o intercámbio comercial .
A sua economía e tá protexi,
da. Os regulamentos da economía e o comércio están pen ª'
dos para protexer as ociedades
e defender valores sociai e po,
líticos ameazados. Por iso Esta,
dos Unido puxera límites ao
grupos de presión despois das
crises de enrreséculos e do 29 e
de a pouco cando esquilmaron
a moitos contribuientes co tocomocho nos fondo de inves,
timen to. En Asia corremo o
perigo de que o paises creba,
dos se sintan estafado pol
banqueiros e os govern
cci,
dental . Son de prever vi len,
tas reacción naci nali t , aJi,
mentadas pola miséria". +

nial. ·"Só un periódico deu
conta da rnorte dunha lingua,
dun novo ernpobrecemento da
humanidade ,comenta no se,
man ário MAGAZINE, Morreu
o Catawba, idioma do desapa,
reciclo povo ind io dos Nubes
V ermella porqu rnorreu
· seu derradeir falan te. O desti,
no fatal do Catawa non ten
nada de excepci nal porque .só
no continen te american mo,
rr unha lingua por ano. En
todos os con tinentes, o sino de
extinción -ven de vagar pero é
inexorábeL Da ei mil
lingua.5 que ainda e falan no
planeta, a metade de apar ce,
rá de aqui a un , ul . A pri,

O fraca d
embargament
'Alg e move
d apari,
ción de M Can a, vell
líder anticastri ta que logrou
por en pé unha podero a organización que durante má·
dunha década ob taculiu:ou a
aproximación entre Cuba e
Estado Unido ", advirte
Li andro Otero en O
CORREO GALEGO. "O tradicional antagoni mo entre
dou
tado mantén
ten ión da Guerra Fria. Axi,
ña a Revoluci n Cu ana

Linguas martas e
vivas
A Horácio Sáenz G uerrer
sorpréndelle o contra te ntre
a espectacular recuperación do
H ebreo, pola votade do Estado
de Israel, e a desaparición do
idiomas da América pre-colo,
EL TEMPS

comunista que xa
non existe. A nor,
malización entre
Estados Unid os e
C uba será gradual e
a le í H elms-Bur,
ton que endurece o
embargamento nor,
teamericano cae rá
lentamente, pero
non a golpe de es,
pada".+
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Protestas no Covelo
coa criazón dun
vertedoiro incontrolado
por parte do concelloA decisión .da alcaldía do
Covelo (PP) de instalar un
vertedorio incontrolado na
parróquia de Pa.ios está a
provocar a oposición dos
viciños. As comunidades de
montes de Pazos e Lourido,
proprietárias do lugar onde vai
emplazarse, non deron a sua
_autorizadón, pero o concello
seguiu adiante. O BNG
,
denunciou que non hai
estudos técnicos que garantan
a inocuidade dos depósitos de
lixo e os lixiviados
procedeores do refugallo, xa
_que o proxecto non contempla
-· nenguñ tipo de
imprmeabilización, a
canalización e o
estancamento deses
lixiviados. Por esta razón,
existe risco de contaminación
dos regados e das augas
baixo chan.+

Educación
abandona o
conservatório da Coruña
RIOPA

Os viciños contusionados pretendian entregar carbóru a un concelleiro do PP.

Odiálogo foi substituido polo uso continuado do material antidistQrbios

Vários feridos nunha carga policial
contra a Cabalgata de Reis·de .Vilaboa
Unha contundente carga da
Garda Civil, acaecida ás cinco
da tarde do Domingo 4 de Xanei ro en Figuelrido, Vllaboa,
causou vários ferldos nunha
cabalgata de reís que se dirixia, para protestar, á finca
dun concelleiro do PP. Segundo os viciños, o recurso constante ao material antidistúrblos por parte das forzas da
orde pública pon de manifesto a atitude coa que a subdelegación do Governo enfrenta
os conflitos sociais.
Un ferido que recebiu atención
hospitalária e tres contusionados foron o saldo dunha intervención da Garda Civil que pudo ter piores resultados. Na cabalgata de reís que pretendía
entregar carbóns ao concelleiro
do PP Xosé Ant~nio Crespo Canosa, participaban máis de cincocentas persoas, das que un
tércio eran nenos e nenas.
A carga policial produciuse tras
vários intentos de negociación
por parte das persoas que encabezaban a cabalgata coa Garda
Civil, qué cortaba o paso do camiño que conducía á finca do
co'ncelleiro. Ao non obterse resultados, un grupo de persoas
decidiron sortear a presenza po1icial pasando através das veigas que habia xunto á pista. Nese momento cargou un piquete
da Garda Civil, composto por
cincuenta persoas, pero non o

fixo contra as persoas que se dirixian campo através á finca de
Crespo Canosa, senón que enviou botes de fume e propinou
porrazos a quen se atopaban..na
comitiva dentro da pista. Despois de producirse a intervención policial, unha delegación da
cabalgata, integrada polos reis
magos, puido aceder á finca do
concelleiro do PP en Figueirido
e entregar os carbóns cos que
lle agasallaban as parróquias de
Bértola e Figueirido polo seu voto favorábel á instalación da empacadora de, Vilaboa.
Máis tarde, a cabalgata desplazouse á casa do alcalde de Vi-

A.

laboa, o tamén popular Enrique
Fernández Nogueira. Neste caso a Garda Civil non achou inconveniente para permitir o paso da comitiva, que tamén fixo
a correspondente entrega e
carbón por apoiar a instalación
da empacadora despois de
asegurar que non se construiría esa planta se os viciños non
querían.
Crític~s

á contundéncia

O concelleiro do BNG Xabier
Míguez criticou a contundéncia
da intervención policial, as suas
formas indiscriminadas e a atitude coa que a subdelegación

ESTÉ \ 'EZ

Asuntos urx.entes por correo
A directora xeral de Família, Tareixa Rei, asegura que os servizos sociais da Xunta enviaron unha carta o 23 de Decembro a Figueres, en
Cataluña, advertindo da preséncia de Nieves Domínguez _e o seu cativo neste concello catalán. A moza de Vigo ven de confesar o asasinato dos seus dous fillos; o primeiro na Galiza o pasado verán, e o segundo en Figueres o 28 de Decembro, do cal tiña pedida a tutela a
consellaria de Família. A carta que enviou Família tardou trece dias.
en chegar, no méio dos cales morreu o segundo néno. Se é constatábel que hai perigo para o rapaz, non é máis rápido un teléfC?no.ou un
fax? Utilizaría a policia para deter a alguén unha carta por correo? En
Figueres insinuan que a Xunta actuou tarqe, pero Tareixa Rei ase:
gura que foron máis alá das suas competéncias legais ao enviar a
carta a Cataluña. Pero non tiñan pedida a tutela xudicial do cativo? +

do Governo trata de solucionar
os conflitos sociais. Desque
substituiron a un tenente da
Garda Civil, non cesan os enfrentamentos en Vilaboa, onde
o diálogo deu paso ás frecuentes_intervencións policiais. "A
Garda Civil estabelece vixianza
armada con material antidistúrbios e isto pon ás claras a atitude coa que a subdelegación do
Governo enfrenta os conflitos
sociais: con contundéncia e
sen diálogo", explicou o concelleiro Xabier Míguez, que lembrou que até o momento a Garda Civil impuxo máis de trescentas multas; delas, algunhas
están nas últimas fases da sua
tramiiación.' "'A-f'c)fte presenza
policial en todo momento, o uso
de métodos de información de
todo tipo e mesmo a intervención de teléfonos foron outros
dos sistemas empregados pola
Garda Civil no conflico pela
empacadora de Vilaboa.
Unha nota difundida pola subdelegación do Governo atribuiu
a presenza do piquete policial
armado con material antidistúr·bios na pista que condtJce á
finca de Xosé -António CresJ:Jo,
a que sofrel! danos ant~ioI.=_
mente. "O que noñ di a sudelegación do Governó é _que en
moitos outros casos n_os que·
alguén xa sofreu danos, ~ Garda Civil non ten o material antidistúrbios preparado", afirmou
,
Xabier Míguez. +

A baixa laboral anunciada
por parte de dous
profesores do
Conservatório de Música da
Coruña non foi coberta coas
oportunas substitucións
mália que estas
producíronse a principios
de curso. A substitución
destes dous ensinantes
correspondia á Consellaria
de Educación, que coa sua
negativa provoca unha
situación de abandono no
citado conservatório. A
desidia da Administración
agrávase polo feito de que
os dous profesores xa
anunciaran a sua baixa. Os
nacionalistas apresenta.ron
unha moción no Parlamento
interesándose polos prazos
nos que a Xunta pensaba
cobrir as baixas e lembraron
que Fraga, no seu discurso
de investidura, dixo que
atenderia especialmente o
ensino musical ..+

Demandan
un recinto feiral
na Veiga do Eo
O Domingo 4 de Xaneiro e
através dun corte de tránsito
nas estradas N-634 e N-640,
viciños e autoridades da Veiga
do rio Eo demandaron que a
Dirección Xeral de Costas
permita a construción dun
recinto feiral e a instalación de
edificios que den servizo á
feira de monstras. Os cortes
de tránsito producíronse na
Ponte dos Santos, en
Ribadeo, e na Ponte de Porto,
entre os concellos da Veiga e
Ribadeo. A feira de monstras
da Veiga leva existindo máis
de trinta anos e ten problemas
para a sua continuidade por
falta de espazo, por iso o
concello quer invetir 400
millóns para un recinto feiral. •
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Críticas ao recorte dos medicamentos e .
das prestacións por enfermidade
.

.

-0- PAULA CASTRO

,

O alto número de medicamentos que quedará se'n a cobertura da Seguridade Social poderia ter consecuéncias importantes para unha parte da povoación galega. Un 3, 14% dos
maiores de 65 anos teñen un
gasto en fármacos que supera
nun 3% ao resto da povoación,
Segundo Olaia Fernández,
neste caso concreto a cantidade elévase a 24. 780 millóns de
pesetas. A deputada nacionalista sinala que é ridículo "que
se retiren uns medicamento"s
se- lago os médicos van receitar outros que mesmo poderian
ser máis caros". Os nacionalistas xulgan que o modelo de financiamento sanitário defendi-
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do polo Ministro de Sanidade,
Xosé M. Romai Beccaria, baséase en incrementar unhas
partidas presupostárias a costa
de detraer cartas doutras.
Na reunión r'nantida entre os
responsábabeis do ministério
de Sanidade coa patronal farmacéutica, Farmaindústria, o
pasado 29 de Decembro, pretendíase acadar un aforro de
benefícios de 65.000 millóns
de pesetas. Polo de agora, os
empresários do sector comprometéronse a acadar un recorte
de tan só 30.000 millóns de pesetas e xa se baralla a posibilidade de incrementar a lista de
fármacos excluidos de cobertura para conseguir o aforro previsto.

Recorte das axudas
por enfermidade
Canto á partida procedente do
af9rro que se prevé no deseen-·
so das axudas para enfermidades femporais supoñeria, segundo o BNG, a institucionalización dun recorte de prestacións que até o de agora tiña
recoñecidas a clase traballadora. Alén diso, esta organización
considera que poderian provocar un "conflito social entre as
persoas afectada? e os profisipnais da medicina, que non
van poder facer o seguimento
pertinente para dar as altas"
porque desde a administración
dase a consigna de que os
gastos das baixas teñen que
ser aforrados.•

Papóns
MANUELCAO

En Fráncia está a ser revisado o pasado de Maurice Pap n, anti,
go colaboracionista nazi que mandou ás cámaras de gas do III
Reich a un cerro número de P,ersoas -incluídos algúns rapacesmentras desempeñaba cárregos na Fráncia de Petain. Po terior,
mente, foi destinado a Alxéria onde non é difícil maxinar o tra,
to dispensado aos alxerianos e tivo cárregos co próprio Giscard
D'Estaing. Un descobrimento periodístico actualizou o pasado
<leste Papon. Por estas mesmas datas vóltase a falar do modelo
de represión arxentina na última Oitadura militar que ten co,
mo principal "aportación" a figura dos desaparecido . Por certo,
a transición española correu un tupido veo obre pasad político dos colaboradores e axentes mái dir cto do franqui mo.

Unha auxiliar de Citroen

freo no seu ·intento de precarizar o emprego
.
.
As traballadoras de MAi," empretiran os despidos indiscriminasetas ao mes e ppsue unha antisa auxiliar de Citr:oen, conseguidos. A empresa comprométese
güidade na empresa superior a
ron paralizar por agora, logo de
vinte anos, para realizar novas ·
a tratar co comité calquer reduvárias mobilizacións, o intento
ción futura de persoal, ao tempo
contratacións en precário. Esta
que asina· un convénio laboral
de desmantelar a empresa. A
é ademais a pol íti ca que a multifactoria que o grupo multinanacional UTA .está a aplicar en
por tres ª!los.
cional UTA posue en Vigo canta
toda EL!ropa, atraveso do traslaUn portavoz sindical da CIG
cun plantel de setenta e seis
do de plantas duns paises a oup~rsoas que en días pasados
asegurou non entender "como
tros con man de obra máis baracelebraron várias marchas de
por un lado se di que se crean
ta, conforme reduce os seus caprotesta ante as portas da em ~
centos de postas de traballo Ra
dros de persoal nos centros que
presa Citroen, así como un peindústria ao redor de Citroen e
actualmente posue.
che na Delegación de Traballo e
por outro lado se pretenden elimobilizacións p,ola área indus- . minar postos de traballo") A cenNo conxunto do Estado MAi
trial do camiño do Caram uxo.
tral nacionalista considera que ,... canta con 4 :600 postas de tra.:.
Sindicatos e patronar veñen de
MAi trataba de desfacerse do
bailo. A planta de Vigo depende
asinar un acordo polo que se repersoal que cobra 120.00b pedo centro principal de Avila. •

En Cataluña están a apar cer túdi hº tóric
br d p ad
recente de persoeiro im licad dir eta u indir tam me n
franquismo. Así, estáse a re isar o proceso a Lluí Company 1
rrasco i Formiguera, a biografía dun franquista catalán: J ' Ma,
ría Fontana T arrats, etc. En Galiza está case todo por facer e non
hai máis ca ver as actitudes <liante da revi ión do proceso dun
asasinado como Alexandre Bóveda para comprobar o difícil que
será estudar aos próprios franquistas e falanxi tas. A actividade
de ANT tentando récuperar para a memória epi ódio c ncret
da represión é case a única operación seria de non esquecerse do
pasado. Calqueira información local debería er plasmada na~
crita pois moitos dado trasmitid oralmente corren o risco de
perderse para sempre frente á desidia cómplice as in tituci 'ns
que terían a obriga de realizar eses estudio e pescudas.

ea,

¡ff,

BdVEOA
Os trovadores
do Reino
de Galiza.
Un percorrido
pola lírica
medieval
da man dos nosos
trovadore.s:
Martín Códax,
Xoán de Cangas e :fV!endiño.

A

EDICIONS

'En Cataluña están a aparecer
estúdios históricos sobre do pasado
de persoeiros implicados no
franquismo".
Todo isto :ven a con to das ter:tdéncias recentes a esquecer a
história ou reescribila e falsificala para o consumo educativo e
mediático e para tirar consecuéncias interesadas que nada te,
ñen que ver coa ciéncia, nen coa verdade histórica. Non debe
esquecerse que unha visión tan fa lsa c1::i. realidade como a da es,
cola franquista·perviviu 40 anos e aíncia que os méios de comu,
nicación hoxe son moito máis importantes e diversos tamén
existe maior experiéncia e capacidade para a manipulación
mediática. Difícilmente, agramarán os dereitos humanqs nos
"papóns" que foron e serán.•
·
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Acompañia até agora monopolística emprega métodos para fomentar oconsumo inconscente

Como evitar que a Telefónica marche cos seus cartos
Se fai unha chamada telefónica
non deixe soar o aparello máis
de catro pitidos. Se vostede trata
de comunicar cun teléfono de liña dixital , ao quinto é probábel
que lle resposte o buzón de voz
para que deixe un recado. Entón
Telefónica cobrarase 11,4 pesetas pola conexión e 5,7 pesetas
por cada paso sen que vostede
puidese falar coa persoa desexada. O mellar é que deixe soar
o aparello catro veces e que colgue despois. Logo deberá repetir a operación outra vez. Oeste
xeito permite que no outro lado
da liña podan achegarse ao teléfono e respostar á chamada. A
compañia até agora concesionária do monopólio do servizo teléfonico, xa privatizada, quita cartas de debaixo das pedras e os
paganos sempre son os mesmos: os usuários.
Se vostede fai unha chamada e
ninguén calle o teléfono, non
significa obrigatoriamente que
non haxa ninguén na casa, pode
que estexan usando a liña e non
soe o sinal de que o teléfono está comunicando. Esta é outra
estratéxia da Telefónica para
desviar a chamada ao buzón de
voz, que comeza a contabilizar

DA

YERRA

ASIBAldaADA

non. O estarzo reaíizado pala
compañia ·foi mqi superior que o
despregado para informar aos
clientes do seu intento frustrado
de vender os dados dos usuários a empresas interesadas en
posuir listados da Telefónica.
Novas servizos, ou novas taxas
impostas de forma semioculta?
Precisamente os servizos de
maior utilidade para os usuários
son os que cobra Telefónica:
tanto a chamada en espera, a
chamada a tres, o desvio de
chamadas e o telecómputo han
pagarse para disfrutar desta opción. Pola contra, a activación
do buzón de voz si é de balde.

Os novos setVizos que de .balde oferece a Telefónica teñen por obxecto incrementar o
gasto, non mellaras para os usuários.

os pasos desde o primeiro momento, sen necesidade de que
vostede deixe recado algun.
A conexión ao buzón de voz depende do dexeso do usuário, pero, ao contrário que noutros ca-

Para atender a venda persoal aos
clientes sobresaen ante todo as
normas do grupo sobre "capital
humano". Abonda con situarse ás
portas dun destes establecementos
á hora da saida para observar a
fasquia uniforme das uas empregadas, a ua delgadez -asfisiante
ou e tillzada, egundo e mirerigur
e prediseñados peiteado , asi como o uso abundante de
maquillaxe. Cando a alta horas
d noi te e tas rapazas -po to que
a mai ria delas on moi novasrd an
and i , etiquetan e dem alan a r upa para dia euint d
xixéncia da
lume
iconxunto
palentino

º

As mulleres
de Zara

sos, ten todo tipo de facilidades.
Telefónica realizou unha intensa
campaña publicitária para conquerir que os seus abonados optaran por este servizo, que antes
abrigaba a un pagamento mensual de cen pesetas, pero agora

por Cambridge, é imprescindíbel
para vender roupa.
Na outro extremo da cadea, un
bon número de mulleres atende
dia a dia os talleres que traballan
en exclusiva para Zara, mália ser
independentes a efectos de prop ried ade. Inditex, que factura
142.500 millóns de pesetas ao
ano, pero que conta cun plantel
e caso de persoal próprio, dispón
ao seu gosto destes talleres, asentado en calquera baixo do país.
Se hai demanda, hai traballo, senón 9 talleres quedan sen pedido . E o moderno si tema capitali ta que e denomina xusto a
tempo e que evita a acumulación
de stoks por parte das grandes
empresas. Cando baixan as venda non quedan parados os produto no almacén , senón as peroa nas ua ca as. As emprega-

As tarxetas telefónicas foron outra fonte que achou esta compañia para financiarse. O cliente
paga por adiantado para adquirila e no. teléfono público ten que
introducir unha tarxeta que teña
pasos suficientes como para cubrir un custe mínimo da chamada. Daquela, as pequenas cantidades que van quedando ao final
na memória da tarxeta, non poden utilizarse máis que en chamadas locais, cando as tarxetas
son máis necesárias nas comunicacións a longa distáncia. +

das destes talleres discrecionais
traballan dez ou doce horas diárias cando hai demanda. Non
importa como vistan, porque os
talleres están en lugares apenas
visíbeis, escuras, coma nunha recuperación dos usos da primeira
revolución industrial. Os que rexentan estas naves, nas que non
se cumpre nengunha normativa
laboral, só poden asegurar ás empregadas a média xomada como
máximo. A marxe que lles oferece lnditex non dá para outra cousa. Ademais están sometidos a
forres impostas, que afectan á
pequena empresa en maior medida que á grande, dado o carácter pouco progresivo no noso pa-·
ís da presión fiscal. "Son coma
lobos", din estas mulleres para
referirse aos proprietários do xigantesco grupo radicado no polígono de Arteixo . +

-Fiscais especiais
para a violéncia
contra a muller
Despois das últimas martes
de mulleres no Estado por
violéncia sexista e as ·
. reaccións de protesta, o fiscal
xefe de Galiza, Ramón ·García
Malvar, anunciou a
designadón de catro fiscais
especiais, un por província,
para tratar os casos de malos
tratos.
Garcia Malvar chegou a pedir
que se suprima do Código
Penal a co.ndición de que o
agresor teña que selo
"habitualmente" para ser
sancionado. Precisamente o
· fiscal xefe mantivera unha
entrevista con Ana Míguez,
coordenadora do Grupo de
Estudos da Muller Alecrín, que
xestiooa as casas de acollida
de Santiago e Vigo, na que
esta lle solicitou a criación de
fiscalías específicas para a
violéncia contra a muller.
Míguez sinalou que no ano
1997 morreron 14 mulleres na
sua casa na Gal iza.+

Solidariedade galega
cos chiapatecas
A matanza de 45 persoas na
aldea de Chenalhó, no
estado de Chiapas,
provocou concentracións
de protesta en diferentes
cidades galegas como
Santiago, Lugo, onde o
colectivo Augasquentes
protagonizou diferentes
actos e os seus membros
teñen pensado·viaxar a
Chiapas proximamente, e
Vigo. Nesta última, máis de
duascentas persoas
xuntáronse o domingo 4 de
Xaneiro para exixir o
posicionamentos dos
governos galego e español.
Despois de realizar un mural
de solidariedade cos
zapatistas, os manifestantes
leron un comunicado de
condea á matanza do 22 de
Decembro.+

Priva~zan

a tádio do Salnés
A emisora municipal de
Cambados, que chega a toda
a comarca do Salnés , foi
adxudicada estes dias ao
empresário Xan Carlos Núñez
Reboredo "polos custes
económicos da mesma".
O governo municipal , que
preside o popular Santiago
Tirado, outorgou a emisora a
empresa Gestion Radiofónica
Gallega, que representa
Núñez Reboredo e pala que
tivo que entregar 600.000
pesetas.
A e1T1isora, que comezou a
funcionar hai tres anos ,
contaba cun orzamento de
catro-millóns anuais que, ao
non ser recadados pala
publi.cidade , foron
.
, aumentados nas partidas
orzamentárias , segundo sinala
o grupo de governo. Xan
Carlos Núñez foi concelleiro
do PP en Vilanova. •
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ETA pasa de.descomposta
a recuperada
en cuestión de dias

Ointervendonismo norteamericano bloquea as posibilidades de acordo

Aburguesia colombiana pide a negociación,

A raiz do asasinato do concelleiro do PP en Renteria, José
Luis Caso, o Governo central
asegurou que ETA estaba
descomposta e a piques de
desaparecer. Pero o Martes
seis de Xaneiro coñecíase un
informe da Garda Civil segundo o cal a ETA "pos ue infraestruturas , enlaces, armas,
meios económicos e persoal
máis que dabondo" para realizar atentados de grande
envergadura. Tan repentino
cámbio de mensaxe non é a
primeira vez que se produz , e
sempre tratou de preparar á
cidadania aos pasos prévios á
negociación. •

coa guerrilla·á porta.das cidades
e(>P.C.

Sectores do partido liberal e
conservador veñen de propór
ás Forzas Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC)
un acordo de paz para solventar os problemas económicos que afectan á maior
parte da povoació.n. Mart~
Rodríguez, representante da
guerrilla, estivo en Compostela convidada polo COSAL, para explicar as vias de solución
que se apresentan no país.
Nas décadas dos 70 e 80, diversos grupos guerrilleiros entregan as armas ao governo colombiano coa promesa de iniciar unha série de reformas
económicas que solventará!)
os problemas da povoación. A
contra do ofertado, non só non
se·producen as reformas senón
que mesmo se endurecen as
medidas económicas provocando un maior empobrecimento
dos colombianos. A única organización que se nega a entregar as armas é a FARC, que
segundo explica a própria Marta Rodríguez, "desconfía das
_promesas do governo".
Despois de vários intentos de
iniciar procesos de paz, no ano
85 e no ano 91, as conversas
entre as FARC e o governo rachan definitivamente no ano
92, en México coa declaración
de guerra ás guerrillas desde o
estado colombiano, senda pre~
sidente César Gaviria. Na actualidade vóltase a talar da posibilidade de acadar un acordo
de paz, non a proposta da guerrilla senón por parte dun "sector grande de membros do partido liberal e conservador que
veñen tentando reunir aos' grém ios económicos, á igrexa, aos
méios de comunicación, aos
sindicatos e ás organizacións
sociais co obxectivo de formar
unha comisión que lle prantee
ao governo a necesidade de retirarse, convocar unha nova
asemblea constituinte e que
comecen os cámbios políticos,
económicos e sociais imprescindíbeis para virar a situación
de Colómbia".
A representante das FARC entende que esta proposta é fundamental para comezar un proceso de paz sério e asegura
que "é unha necesidade para

lntensifícanse
as matanzas en Alxéria
pero os oleodutos
quedan indemnes
Na primeira semana do Ramadán, o mes sagrado dos
musulmáns, máis de
setecentas persoas foron
asasinadas en Alxéria. Mentres o Governo atribue as
matanzas ao Grupo Islámico
Armado, a cada son máis as
voces que sinalan a implicación do Exército. Hai dados
que avalan a teoria de que
hai intereses diferentes aos
puramente relixiosos. A meriande parte dos mortos viven en cooperativas costeiras moi produtivas e beneficiadas polo réxime e o Exército só se mostra operativo
na protección dos
oleodutos que levan gas a
Ocidente. Todo isto fai pensar que se pretende a fuxída
dos agricultores do Norleste
e dar paso a grandes
grupos agroalimentários. •

O exército de Colómbia non foi capaz: de frear o proceso de implantación da guerrilla, pésie ás frecuentes matan:z:as de campesiñas.

todos, mesmo para a oligarquía
porque xa están sentindo a
guerra nas suas próprias ca-

sas, nas suas próprias indústrias . A guerra está chegando á
cidade, ainda que eles non o

recoñezan publicamente, e iso
impídelles desenvolverse política e económicamente".+

Os químicos ianquis
Para as FARC o principal problema que afecta a Colombia é
o da propriedade da terra. Pésie ser un país cunha importante cantidade de riquezas naturai s, máis do 63% da povoación vive submid¡:¡ na pobreza,
con elevados níveis de paro e
marxinación socíal, sobre todo
entre a povoación labrega. Coa
instalación das prantacións de
coca nas principais zonas cafeteiras , algodoneiras e arroceiras acelérase o empobrecimento do campesiñado. Esta
situación provoca, segundo explica Marta, un incremento de
activos na guerrilla ao tempo
que se endurecen os enfrontamentos militares.
Parello ao incremento da presenza guerrilleira desenvólvese o paramilitarismo. "Nós es-

tebelecemos un paralelismo
entre paramilita~es, narcotráfico e neoliberalismo", asegura
a representante da guerrilla.
Sen embargo, especifica que
as forzas paramilitares non
son criación do governo, que
as consinte , senón "i nvención
dos norteamericanos , que se
amparan na teoría da seguridade nacional" . A guerrilla
considera que "os norteamericanos tornáronse os grandes
defensores dos direitos humanos" utilizando como excusa a
loita antinarcóticos , que ten
Colómbia como principal productora. "Nós eremos que a
pelexa dos gringos é económica, non moral , porque a cantidade de dólares que xera nos
EEUU o tráfico de drogas é inmensa, e o pouco que queda
en América Latina non xustifi-

ca semellantes incursións nos
asuntos internos de terceiros
paises".
Marta Rodríguez explica que
os EEUU non estabelecen a
loita contra dos grandes carteis
nen coas máfias que hai no país norteamericano, "nen com baten aos carteis de químicos
que son enviados a Colómbia
para o procesado da folla de
coca, senón contra das mobilizacións populares". De feíto ,
para que se obteña a cocaína
da folla de coca precísase dun
tratamento químico específico,
"substáncias que non se producen en Colómbia e que chegan
de Europa e Norteamérica aos
laboratórios ou ao revés, sae
de Colómbia cara aos laboratórios que hai en norteamérica
ou Europa".+

Jor-di Pujol

PP e CiU abren e pechan
unha crise nunha semana

M. VE IGA

O rei pide máis armas
A campaña promocional da monarquía co,
bra novo pulo e non é casual que sena da
man dun govemo conservador, fillo ideoló,
xico do réxime que aboliu _a república de,
mocrática e que nomeu herdeiro ao actual
reí. Don Xoán Carlos superou, grácias a un
sistema informativo moi mediatizado, o
perxuício de ter compartido vida, placeres e
enredos, con dous caídos en des.grácia: o
banqueiro Mário Conde e o financeiro Pe
la Rosa. Os negócios túrbios que poidera
haber entre eles constituen un segredo de

Estado que non se desveará até pasado can,
do menos vinte anos.
O ensalzamento da monarquía non é, en
calqueira caso, neutral. Quizá preocupada
pola imaxe frívola de bodas e pasatempos
no mar e na montaña, a Casa Real ven de
enviar ao reí a cumprir anos a Bósnia. Ro,
deado de mozos lexionários ("vos sodes os
mellores españois de hoxé~dia") aproveitou
para pedir un aumento do orzamento mili,
tar. Unha paradóxica proposta can~o a po,

lítica de aforro público está obrigando a pe,
char ·empresas e a suprimir medicamentos
da seguridade social. Parece que o estamen,
to militar non se resigna a perc;ler o seu du,
rante tantos anos desproporcionado papel
na sociedade.
Deberían, por último, explicar os defensores
dese pacifismo que se opón aos violentos, como
casarán a sua argumentación cun incremento
dos gastos públicos en armas, sen que nengun
inimigo exterior se divise no horizonte.•

,

As consultas abertas por Jordi
Pujo! entre os membros da coalición que dirixe sobre a oportunidade de seguir apoiando
ao Governo central do PP -Joaquim Molins acusara aos populares de deslealdade manifesta-, provocou unha crise
que amezaba con deixar ao
Executivo sen a maioria no
Congreso e abocado á convocatñria dunhas eleicións lexislativas antecipadas. Finalmente todo quedou·en nada e rápida solución á crise fixo pensar
nunha cenificazón causada
pala proximidade das eleicións
autonómicas catalanas, que
han ~alebrarse na primavera.•

ANTONlO SOTO
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De Ferrol a Chile, a epopeia dUn loitador
• LUIS PÉREZ LEIRA

Antonio Gonzalo Soto Canalejo
naceu o 8 de outubro de 1897 na
cidade de Ferrol. Foron seus pais
Antonio Soto Moreira- e Concepción Canalejo González. O pai de
oto morre, ao pouco de nacer este, na Gu rra de Cuba a bordo do
barco Oquendo. Cando Antonio fixo tr ano , úa nai volve ca ar,
con Edua rdo R y, e marcha con
toda a familia á Arxentina. Anronjo
ti o pr bl mas d adaptación co
u padrasto, que é determinant para que a nai o enviase novament a Ga liza.
D sp is dalgúru an
n F rrol, n
e n d z sere n , Antonio
t r gr
u a Bos Afres. A cidade era un fervedoiro político, con
folg , manif racións ou xornais
anarquistas qu chamaban á loica.
A re olución rusa de outubro de
1917 foi, eguramente o feiro
mái ignificati o para a formación política de Amonio oto como tamén o foi para o movemenco obreiro arxencino daquel momento. Antonio eguiu con grande Husión o aconcecememo dos
obreiro bolcheviques.

vivía nas aforas de Río Gallegos. A
dona da casa era coñecida entre
os anarquistas como "Dona Máxima Lista", ou sexa, maximalista

cidades do sur. A actitude dialogante e a promesa de cump~en
to das reivinrucacións dos traballadores permitiu a fin da folga.

O 28 de xaneiro de 1921 no transporte "Guardia Nacional" embarcou o 102 Rexemento, ao mando
do Tenente Coronel Varela, rumbo
a Puerto Gallegos. O 29 de xaneiro
chegou, despois de varios meses
de estar nomeado, o gobernador
da provincia. A chegada do novo
gobernador Yza permitiu entrar
nunha etapa de achegamento entre
as <lúas partes e comezaron así as
negociacións. Durante estes días o
gobernador Yza puxo en Liberdade
ao presos sinrucais e suspendeu o
clima de represión que se vivía nas

O episodio dos caniareiros
En xullo de 1921 producíronse varios episodios que levaron á ruptura entre obreiros e patróns. As condicións pactadas cos estancieiros
non se cumprían na súa toralidade.
Mentres tanto , ao contador Eloy
del Val, da Sociedade Anónima
Mercantil da Patagonia en Puerto
Deseado, disparáronlle dez balazos
pola ventá da casa. O motivo era
ter despedido a obreiros. O contador saíu ileso, mais o atentado tivo
unha grande repercusión en Bos

Aires. Ao doutor Sicarru, presidente
da Liga Patriótica de Santa Cruz,
membros da Sociedade Obreira
parárono na rúa e quitáronlle a arma que portaba . .Conforme pasaba
isto na cidade, no agro sete estancias foron tomadas polos peóns facéndose coas cabaladas. Mais será
seguramente o episoruo da noite
do 9 de xullo, día patrio arxentino,
un día que marcará os futuros
acontecementos. Esa noite era a
culminación de toda unha xomada
de actos patrióticos en celebración
da Independencia Arxentina. O
Hotel Español foi o sitio elixido
par~ realizar o banquete, no que
· participaron as personalidades
máis destacadas da provincia. Case
· cen cbmensais estaban listos para ·
cear cando un dos camareiros avisa ao cociñeiro Antonio París, paisano de Soto, que entre os presentes se atopaba Manuel Fernández,
dono da firma Varela Fernández,
empresa esta boicoteada por orde
do galego Soto. Antonio París xunta os camareiros e en nome da Sociedade Obreira prohibe que servan as mesas. Os seus compatriotas galegos secundan a decisión do
delegado da Sociedade Obreira. A
negativa dos galegos crea unha
grande indignación entre os presentes, quen consideraban que era
un agravio contra a Patria. Ante esta situación os presentes resolven
servirse eles mesmos, baixo a ollada atenta dos camareiros, que ven
gañada unha pequena batalla. Esta
actitude de insubordinación e antiarxentinidade, segundo os estan<;:ieiros, provocou que os rustintos
sectores burgueses fixesen causa
común contra os traballadores.
As tensións en Río Gallegos cada
vez foron maiores e Antonio Soto
tivo que sufrir os ataques dos outros sectores sindicais alentados
polos sectores reaccionarios. Na
mesma cidade a policía encarcerou a Antonio París, membro da
Asociación Obreira. Durante a
detención pecharon o local sindical. O día 24 de outubro de 1921
·declarouse a folga xeral.

Ante estes feítos a central sinrucal
declarou a folga xeral. A situación
deses días era moi tensa. A provincia de Santa Cruz estaba paralizada polos folguistas. A represión
non se fixo esperar, a autoridade
militar mobilizou aos mariños, á
policía e aboucouse á represión
de todo o que cheiraba a folguisra.
Nun par de horas encarcerouse a
dúcia de activistas sinrucais. Segundo as testemuñas da época,
Anronio Soto logrou escapar da
perseoJción, refuxiándose na casa
dunha galega de armas tomar, que

En Bos Aires, o Presidente Yrigoyen volveu solicitar ao seu amigo,
o Tenente Coronel Varela, para
que se fixese cargo de reprimir na
Patagonia. Mentres o militar prepara aos seus soldados no Cuartel de
Campo de Maio, Antonio Soto, o
31 de outubro levantou as peonadas das estancias "Buitreras", "Alquina", "Rincón de los Morros '',
"Glencross", ademais de "La Esperanza" e "Bella Vista". Unha longa
columna de 300 obreiros rurais
aproximáronse ao Turbio e a Punta Alta. Os outros delegados levantaron ao persoal de tódalas estancias desde Lago Arxentino ata
Punta Alta. En menos de sete días,
eses homes sublevaron a extensísima rexión do sueste do territorio
Santacruceño. Esta primeira parte,
dirixida por Soto, foi absolutamente pacífica. O movemento buscaba
a liberdade dos presos do Río Gallegos. O 5 de novembro todo o
sur de Santa Cruz paralizárase. Varias s.on as columnas de sesenta,
de cen, de douscentos homes que
(Continua na páxina seguinte)
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Non conftedes nos militares

marchan coa bandeira vermella
polas desoladas t~1tas do sur.

"Fusilaranvos a todos, ninguén vai
quedar con vida, Juxamos compañeiros, sigamos a folga irzdefinidamente ata triun:farmos. Non con:fiedes nos militar.e!>~ son a ralea" máis
miserable, traidora e covarde ~que
habita a terra. Son covardes por excelencia, son resentidos por estaren
abrigados a vestir uniforme e a obedecer toda a vidd. Non saben o que
é o traba/lo, odian a todo aquel que
goza de liberdade de pensamento.
Non vos rendades, compañeiros, espéravos a alborada da redención
social, da liberdade de todos. Loítemos por ela, vaiamos aos montes,
non vos entreguedes". ·

A noite do 6 ó 7 de decembro foi
unha das máis longas da vida de
Antonio Soto. Os militares estaban
á porta da estancia "La Anita". Os
traballadores reuníronse en asemblea. Juan Farina, de orixe chile·na, propuxo rematar coa folga e
negociar cos militares. A maioría
dos peóns chilenos apoiaroq a
proposta. Despois falou o anarquista alemán Pablo Schulz, quen
sinalou que o único xeito de
triunfar era pelexando.

A sua muller Dorotea, a filla
Isabel, Soto, Mario Lanza (de pé,
xornalista de Prensa Austral) e
Osvaldo Wegman Hansen, no
restaurante "Oquendo"
proprie~ade de Soto en Punta
·
Arenas.

Antonio Soto , cunha asemblea
propensa, xogou a súa última
carta e propuxo que se envf en
dous homes con bandeira branca
ata onde estaban-_as tropas e que
pidan as condicións perante o xe. fe militar, sobre a base da liberdade dos compañeiros de Río
Gallegos e o cumprimento das
cláqsulas do convenio no ano anterior. Dous chilenos serán os encargados da dita misión. Ao chegaren á zona dos militares son
automaticamente fusilados, ne. gándose aqueles· a calquera tipo
de negociacións. Os xefes militares envían tres soldados con bandeira branca, que Hes comunicarán aos rebeldes que o exército
soamente está disposto a ofrecerlles a rendición incondicional, e
que a cambio desta todos serían
respectados e tratados con corrección. Os dirixentes piden un
prazo ·dunha hora para se reuniren en asemblea. O dirixente chileno Farina é partidario de aceptar a proposta dos militares.
Schulz, pala contra, é da opinión
de, máis que nunca, resistir. Entrementres, Soto dará o discurso
da súa vida. Osvaldo Bayer relata
así esta parte da asemblea: En ton
máis que ciramático, a berros chama a atención de todos . Este
máis galega que nunca ao falar:

.con pena haberei de ·deíxar.'

"Sodes obreiros, sodes trabal/adores. Seguide coa /oiga, triunfade
d~finitivamente para conformardes unha nova sociedade onde
non baxa pobres nin ricos, onde
non baxa armas, onde non baxa
uniformes, onde haxa ledicia,
respecto polo ser humano, onde
ninguén se teña que axeonllar
ante ningunha sotana nin ante
ningún mandón. "
A asemblea pasará a votar e gañará a posición de Farina. Schulz dirá
que está totalmente en contra pero

acatará a decisión da asemblea.
Soto, pala súa banda, vaise manifestar tamén en contra desta, indicando qu e el non vai caer nas
mans dos militares e que non vai
dar a súa vida en forma tan miserable. Fai un último chamado a todos para que o sigan. Soto despídese dicindo: "E\.1 non son carne
para Hes botar aos cans. Se é para
pelexar, quedo, mais os compañeiros non queren pelexar". (Testemuño de Fernández e Lada).
A Soto ségueno doce folguistas,
e aproveican a caída do sol para
fuxiren a cabalo cara á Cordilleira. Esa noite foi terrible. Os militares realizaron unha auténtica
carnicería humana e a maioría
dos folgui ta r ndido foron hu millados, torturados e fu ·Hado .
Segundo as cifra que · mane(Contlnua na páxina seguinte)

petiso Mototto

ARosalia de Castro
¿Onde estás Rosalía
a do doce fogar? .
Toda a nostalxía
no teu pei,to era cantar.
Doce Rosalía
dos pasos enteíros
palas rúas floridas,
¿onde estás?
1:Ai miña terral
1:Ai miña nena!
Con canta saudade
haberei de marchar.
Vou pra América
.onde ogalega
vai traballar. ..
¡Aí! 1:A míña terra e miña nai

Golpea os puños, bate no peito,
berra, ata lle caen as bágoas ao
galega cando a xente non lle responde nada. Velaí está Antonio
Soto, alto, cunha gorra revolucio-

naria, falando do que é a liberdade. Tenta levantar coas súas palabras un ánimo definitivamente
morto e conforme xa coa súa sorte. Soto non se quere dar por
vencido. É esta -a súa derradeira
asemblea, alí, fronte a esa paisaxe marabillosa.

A seguir vai o acto derradeiro da traxedia de quen fora Juan Francisco
Montoto Veiga nos papeis de orixe. Sendo galego cumpríalle chamarse Joám (ou alomenos Xoán), pero xa se sabe do labor dos cregos no Impaís
durante séculos . Ao Montoto, os escribáns en España roubáranlle un ditongo ao seu primeiro apelido -Montouto de natural- e no país do.s ranos
que chaman Arxentina dobráronlle a consoante final para deixalo en
Mototto, á italiana. Por ser pequeno, os crioulos alcumárono de petiso. Ao
Petiso Mototto da revolución do Sur, na aldea chamábanlle Xanfuco.
• XAVIER ALCALÁ

No amañecer, cando as primeiras
luces pintaban de rosa as toucas de
néboa dos cumes da cordiileira, os
militares saíron das súas tendas,
formaron , pasaron revista , matearon e comeron os restos do asado
da noite anterior.
Despois fixeron erguerse a todos os
prisioneiros, e ordenáronlles ir para
o monte. A pé mesmo das tumbas
indias foran abertas catro covas.
Coas mans amarradas ás costas
avanzaban os axitadores europeos.
O Petiso ía coxo, a bombacha rachada, un torniquete apretándolle a
perna inyálida por onde se desangraba. Levaba a cabeza caída sobre
o pefto. Aguantábano dous milicos.
Formouse o pelotón e por tras do
pelotón formaron os pastoriños

asustados, amarelas de medo as cara s cobrizas, invisibles os ollos
oblicuos. Poucos soldados vixiaban
aquel gando aterecido por unha
noite ao sereno e s~n cobertor.

raras que querían dicir que cando
alguén se entrega sen resistencia
non o poden fusilar porque así o di
algunha leí dalgún sitio.

buscand
Ag ra cadráball a l. E lanz u o
seu alarido d rrad iro, na lingua qu
llo permitía facer coa máxima forza:

-Apunten... ¡Fuego!
Coiocaron a cada reo <liante da
súa cava. Desatáronlles as mans e
mandáronlles sacar as chaquetas,
os cintos e as botas . Un soldado
axudou ao Montotto, que non rexía, malferido . O ,P_e tiso, coa pouca luz que lle quedaba na cabeza
media rota a culatazos , decatouse
de que , sen o cinto, lle caían as
bombachas, e de que non se po-.
día ter de pé.
Non quería morrer coas vergoñas
ao aire, e de xeonllos. Así llo bi:!rrou
ao tenente. Pedía que lle devolvesen o cinto ... Non lle fixeron caso .
O húngaro gritou unhas palabras

O pobre gringo fo¡ o primeiro en
caer.

-¡Parcos traidores! ¡Filies d sete
país! ¡Cago na cona que vos botou!

O tenente, tras unha gargalladiña
breve, comentou para os do pelotón:
Xanfuco despexábase cos berros e
os tiros, e sentiu algo moi feo ao
seu lado: o asturianín Felgueroso -Gallego corajudo. Miren cómo
escagarriñaba, íase sen remedio. Tfi- · habla: parece gringo ... E deu a ar·
de: -¡Fuego!
pas traidoras ... E do máis fondo das
fonduras do corpo quitou azos para
eridereitar a pata inservible e usala Aquel verán foi moi seco, e durou
de apoio, a penas, mentres aguanta- ata ben e ntrado o mes de maio . O
ba todo o peso no pé válido.
vento levantaba remuíños e arrastraba a terra desfeita en po. Nas so-¡Fuego!
ciedades gandeiras, -:preocupadamente, falábase da "erosión eólica".
Alá ía o Felgueroso, que fara minei- Unha comisión de xornalistas méro nas Asturias e para aquí viñera tome-en-todo andou investigando a
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(Ven da páxina anterior)

xan , nrre cinc centos e sei centos f ron os folguisra que .se
renderon na escancia La Anita.
egundo o anarqui cas da FORA, en La Anita fu ilou e entre
150 e 250 folgui ras, e duranre
codo o conflicco ao redor de
1.500 rraballadores.

Exilio en Chile
Ant nio

oto ao eu grupo fox n a Chile polo pa o da entín la, logo d cinco día de cabalgaren pola Cordelleíra per eguido polo exército arxentino e
o carabineiro chilenos que intentaban que non penetra en no
paí . oto logrou chegar a Porto
atale . Ali o compañeiro da
Federación Obreira agochan a
oto. O dirixenre chileno , sabedore do · perigo que corría
ne a cidade deciden en iaJo en
barco deica Punta Arena · onde

encontrará refuxio na propia sede da Federación Obreira Magallánica. En Punta Arenas botará
algúns días ata que por recomendación dos seus compañeiros terá que seguir rumbo a Valparaíso. Soto instalouse nun pequeno
hotel do porro desta cidade, onde coñeceu á filia dos propietarios da vivenda na que residía.
Aos poucos meses casou con
Amanda Souper e trasladouse a
Iquique ao norte de Chile. Co
eu primeiro marrimonio tivo seis
fillos: Alba, Antonio, Mario, Aurora, Amanda e Enzo. Nesta cidade salitreira tivo un accidente e
rrasladouse a vivir en Santiago de
Chile. Aquí seguiu a súa actividade política de xeito clandestino
menrres traballaba como chófer
do seu propio autobús. As persecución policiais leváronno a
mudar o eu enderezo contiuamente ata que decidiu trasladarse
a VaJparaíso e el decidiuse mar-

char como péón rural ata que se
instalou en Punta Arenas, para
logo trasladarse a Porto Natale.
Nesta cidade instalou un cinema
ao que lle puxo o nome de "Libertad". Nesta cídade última non
lle foron as-cousas beñ o que lle
empurrou a retomar o seu oficio
de r:raballador rural, sendo durante moito:S anos asesor dos sindicatos do sur chileno.
En 1936 can'qo se declara a guerra civil en España, Soto intenta ir
pelexar pola República , pero a
_súa saúde non llo permite . O 5
de mari"o de 1938 volverá casar
cunha chilota (da illa· de Chiloe),
Dorotea Cárdenas, con quen terá
unha filia, Isabel Soto. En 1945 a
familia traslada,rase a -Punta Arenas, onde traballará como obreíro
nunha fundición na que arranxaban motores de barco.Lego poñerá un posto de froitas no mercado e un restaurante, "Oquen-

do", en homenaxe ao nome do
barc_o en que navegara seu pai.

Fronte á Sociedade Obreira de
Río Gallegos. Soto no centro,
o terceiro á esquerda do rapaz.

Neses anos funda o Centro Republicano Español, o Centro Galego e mais a filial da Cruz Vermella Internacional. A saúde de Soto obrigouno a deixar o restaurante, polo que decide poñer unha pensión, que levará o seu
apelido e que está situada na rúa
Ecuatoriana, e apóiase economi-·
camente cun camión que facía
fletes desde o porto.
En 1962 abandonou todo tipo de
traballo e o 11 de maio de 1963
falece en Punta Arenas por mor
dunha trombose cerebral, ós -65
anos. Unha verdadeira multitude
acompañouno ata o camposanto.
A comitiva estaba encabezada
por bandeiras da Cruz Vermella,
do Centro Republicano e mais
pola l;?andeira galega levada polo Centro Galego . +

multo político dunhas inmediatas
eleccións presidenciais relegou o
asunto da revolución do Sur a un
segundo plano dos intereses informativos da República .

Rendicición incondicional dos
folguistas na estáncia "La Anita"
en Río Gallegos. Aqui foi onde
houbo máis axusticiados. -

Unha capa de esqúecemento cubriu os restos do Petiso Montotto:
terra e pedras que caritativamente
lles botaron enriba os peóns de
"Cerro Charito", moreas de papelotes que con indiferencia se pousaron sobre as súas fotos nos arquivos dun xornal.
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d Na aldea dos Montotos e os Vei- ·
gas por veces lembrábanse do
Xanfuco. Os pais e algún· irmán,
cos o ll os da fantasía, víano na
América a onde teimara por irse,
rico e capaz de voltar con coche
para envexa dos veciños. Os da
Peri ca, mir do as cicatrices . que
Hes deixara, desexaban qqe tivese
morrido nalgunha pendencia . Tamén tiña irmáns que o supuñan
rnalvivihdo, mesmo preso por calquera ladroízo.
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cerca do "escándalo dos fusilamentos" durante a represión da folga
xera l. A versión oficial dos feítos
falaba de martes por enfrontamento e ntre as partidas de revoluciona. rios e o exército.
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No alto chamado das Tumbas Iñclias, situado en terreas da estancia
"Cerro Charito", da South Atlantic

Sheep Farming Co., uns peóns
mostraron aos investigadores os
restos de carro víctimas da represión. Os cadáveres, en avanzado
estado de descomposición , estaban
case ao descuberto probablemente
por acción conxunta do vento . e
das alimarias. Separado do seu correspondente tronco había un cranio que os peóns da estancia iden-

tificaron como o do "Petiso
Montotto", polos restos de cabelo
rizo que conservaba.
Neste cranio apreciábanse perfectamente os orificios típicos dun tiro
de gracia, con. entrada polo parietal esquerdo e saíd::i polo do lado
contrario. Tomáronse fotos , que
nunca se publicarían, porqu e o tu-

Pasaron os anos e as -xe racións,
engadíronse nomes e nomes nas
lápidas dun cemiterío parroquial
con vista ao mar ruxidor, fóronse
as memorias vivas do mozo. E ninguén soubo onde , ata o día do
Xuízo , ía esperar polos mortos da
aldea : nun outeiro qu e ocultaba,
sen distingos , ósos de indios e cristiáns, xuntos na terra impasible,
perpetuamente arralados pola eterna canción do vento que varre as
chairas da Fin do Mundo ... +
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A NOSA TERRA .

traxédia das folgas patagónicas
• OSVALDO BAYER

. As folgas rurais patagónicas expresanun feito singular nas loitas obreiras deste século. Con causas comprensíbeis, teñen unha épica que chama a atención
p~la paisaxe onde se desenvolve e .o
comportamento ordenado e disciplinado das masas de traballadores de campo
que até ese momento moi pouco tiñan
recibido de dereitos a folga e a convénios.

Saída do cárcere de António Soto
en Río Gallegos no ano 1920.
Baixo estas liñas, eduardo
Puente, anarquista galego
iniciador da folga de Deseado do
1.8 de Abril de 1918 e da
axitación popular de Punta
Arenas de 1919. Foi expulsado
de Chile a Río Gallegos e
de ali trasladado ao
cárcere de Ushuaia.

As causas comprensíb.eis son en primeiro término, duas: a primeira é o eco revolucionário
que chegou ao ambente obreiro en grande
parte do mundo despois dos acontecementos
en Rúsia , en 1917, e na Alemaña, no 1918. A
outra, a sens!bel baixa dos prezos da lá na
Gran Bretaña que afectou a rexións que se
adicaban exclusivamente á cría da ovella, co- mo é o caso da PaEagónia.
'
As perdas sofridas polos estencieiros quixeron
ser subsanadas por estes agravando ainda
máis as condicións de explotación a que eran
abrigados os traballadores de campo. E isto
levou a iniciar a discusión do primeiro convénio laboral do campo con consecuéncias de
incríbel traxédia nesas latitude_s.
Os ideais obreiros tiñan chegado á Arxer::itina coas correntes migratórias. Cos italianos e os
españois chegou o anarquismo e o anarcosindica.lismo. Cos alemás, expulsados por Bismarck sobre a base da leí antisocialista, chegaron ao Plata as ideas marxistas. Os alemás·
fundaron en Buenos Aires o Clube Vorwarts ,
que foi o fundamento para que posteriormente se fundase o partido socialista e se propen- :
dese ás idea_s socialistas no gremialismo obreiro. En ' Xaneiro de 1888 ten lugar a primeira
folga dos obreiros panadeirósJ de organización anarquista. Un dos seus fundadores foi o
'italiano Errico Malatesta, e contou con grande
número de españois, na sua maioria galegos.

dios de 1919 [a Semana Tráxica, ver páxina 8
<leste cademo] ou o levantamento dos leñadores do norte santafecino, afogado en sangue
polo 12 de Infanteria .
Pola sua parte, o território de Santa Crnz era
governado nada menos que polo próprio xerente da Sociedade Rural Edelmiro Correa
Falcón, un conservador quen tiña quedado a
cargo da govemación, e que foi mantido dou
anos polo govemo radical.

filio da famílias acaudalada
dos do con órcio .10

mpre a-

Logo da ·ua derroca preparáron, ~ ben para
verán do 21-22. Traslad:íron ·e a Bu n s Aire ·
para conv r ar con r pr
mames do g verno moveron o fio da diplomácia <la ran
Bretaña e armaron unha ampaña xomalí rica, na capital e na Paragónia, moi ben orque trada. A comunicación coas autoridad e o
don os da terra en Chile foi con tan te .

O clima para a grande folga rural do 20 se
formara previamente en distintos paros realizados por grémios en Río Gallegos e noutros
porros santacruceños: Puerto Deseado, San
Julián e Puerto Santa Cruz. Pero tamén nas cidades chilenas de Punta Arenas e Puerto atales. O clima social estaba moi enrarecido.
.

,

Reivindicacións humildes
Este sindicato distinguiuse sempre pola sua
acción combativa. En momentos de se iniciar En Gallegos son detidos os representa nte
a primeira folga dos peóns rurais patagónicos, . gremiais e desátase o paro xeral. Ao mesmo
tempo súmanse os delegados do campo e é
o sindicalismo na Arxentina estaba dividido
en das centrais: a FORA do V Congreso -que asi como ven a primeira loíta por un prego de
defendia o "comunismo anárquico"- e a FO- condicións para os rnrais. Eran en si humildes
pedidos como que a luz dos dormitórios RA do-IX Congreso ; integrada por socialistas e
primitivos leitos con coiros de ovella pa ra se
polos denominados sindicalistas revolucionátapar- fose pagada polo patrón, para o que
rios ou sindicalistas puros, que seguían as ideas do francés Georges Sorel e do italiano Ar- se esixia un paquete de velas por mes. Qu
turo Labriola.
· as instrnccións do botiquín estiven en castelá n
e non en inglés, que non se traballas o <lis
de chúvia e "ventarrón", que se empregara
Os sindicatos "de Oficios Varios", que se tiñan
organizado nos pequenos portas patagónicos, preferentemente a peóns casados "para fodependian en grande parte da Federación mentar o aumento da povoación e o engrandecemento do país", xa que até eptón só se
Obreira Marítima, xa que eran os tripulantes
contrataba a solteiros, e tamén se esixia un
dos buques os que servían de comunicadores
coa central de Buenos Aires (non habia outro módico aumento dos xornais.
médio de comunicación). E, por certo, a Marítima pertencia á FORA do IX, central ideoloxi- Durante a folga haberá morros ~ feridos por
~mbas partes. En vista da situación, o governo
camente contrária á FORA ana~quista.
nacional envía ao reximento 10 de Cabaleria
Mais a pesar. desta dependéncia, os sindicatos baixo ordes do tenente coronel Hector Benigdo Sur patagónico (a hoxe província de Santa no Varela. Este comandante atestiguará nos
Cruz) foron fundados por anarquistas e '!_ sua seus partes a explotación que sofrían os obrelinguaxe e accionar ben poden ~alificarse de
ros do campo e recomendará a fi rma dun
socialista libertário. En 1920 a persoalidade diconvénio polo cal se aceitaban a maioría dos
rixente máis forte da "Sociedade de Oficios
requerimentos da Sociedade de Oficios Vários. Os estancieiros nori ven. oucra saída e
Varios" de Río Gallegos era ~tónio Soto.
acéitano , ante a eufória dos integrantes do
Governo.radical
grémio . O convénio asínase na está nca ''El
Tero" onde chegarán as columnas obreiras
que percorrian estáncia por estáncia, erguenEn 1920, en que comezará a primeira folga
do ás peonadas. Pero isto ap enas foi un tepernral patagónica, presidia a Arxentina o primeiro elexido por voto secreto e directo: Hi- _do prólogo da traxédia.
póliro· Yrigoyen, quen pertencia á Unión Cívica Radical, un partido de clase média , con Convénio incumprido
certa sona progresista xa que tiña aprobado
várias leis obreiras esixida5 polos sindicatos
Os estanceiros axiña se porán de acordo para
de Buenos Aires. Se ben a sua política popunon cumprilo,_apoiados polos políticos do nacionalismo arxentino que conformaban a Liga
lista acércao ao povo , non deixará de reprimir
con firmeza e até con asañamen~o, os diverPatriótica Arxentina, integrada por militares ,
sos conflitos obreiros. Por exemplo os episó- sacerdotes catól_icos, políticos conservadores,

(1) Esta organización era permitida
Folgaxeral
polo governo Yrigoyen e axudaba á
policia e ao· exército -en caso necesário- á represión de todo o que
Mentres tanto, a folga no camp será xe ral.
consideraba "partidário de ideolox ías
Asombra a capacidade de mobilizacións d ses
estranxeirizantes". Para darse canta
traballadores que deberon percorrer centos de
do primitivismo ideolóxico que detentaba esta organización abonda ler o
quilómetros a cabalo no meio de extensos deprólogo do "Catecismo da Doctrina
sertas. A columna do ul era dirixida por AnPatria" editado pala Liga, cuxo lema
tónio Soto; a segunda, do C~ntrq, ia a cargo
era "Patria y o ·rden". Di a~i un dos ·
de Ramón Omerelo como voceiro; o Centro
párrafos: ."A nasa Pátri a civil izada organiza policía que nos coida, e xusti-·
Notte estaba a cargo do arxentino Albino Arza que nos ampara. Por iso non hai
güelles , e na do Norte, o seu home fundaPatria máis cariñosa, máis linda que
mental era José Font, un gaucho ntr rriano,
a República Argentina ; e debemos
querer á nosa Patria como queremos
a quen os traballadores chamábano "Facón
á n.ai boa, ao pai respeitábel, ao amiGrande", polo cairelo que lle atravesaba a faigo leal, á terra máis fermosa do munxa da cintura . Ponte non era peón, senón un
do". En troques as ideas reivindicatipequeno proprietário que transportaba lá aos
vas considerábanas un estranxeirismo. Abonda un anaco do diário "La
porros, pero saiu en defensa dos seus amigos
Unión" dos estancieiros: '!Elementos
e densenvolveu un papel definitivo na mobiliexóticos , resábios da inmigración,
~ación obreira.
pretenden aquilatadas doctrinas das
que foron submisos escravos. Manda
de desorbitados inadaptábeis para a
Daquela acorrerá unha traxédia indescriptíbel.
loita honrada da vida oferécennos o
Chegarán Varela e as suas tropas. · Os peóns
tristeiro espectáculo de dominadores
confiaban porque o militar asinara a carón
baixo o antifaz das reivir:idicacións
dos patróns o primeiro convénio, nove meses
agraviando ao elemento nativo e suplantado o princípio da lei polo imperativo de bastardas a sp i rae i ó ns".. • liiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii
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. . atrás. Pero o militar fará todo o contrário:
combaterá ás columnas obreiras a sangue e
lume sen aviso prévio. O seu método era enviar un suboficial con bandeira blanca a pedir
que os <lirixentes obreiros se achegasen ao
seu camp amento. Ao chegar era n fus ilados
el contado. Facia igual cos delegados de esLáncia e r ndidas as peonadas , seleccionaba
a s qu os stanci iros sin alaban como axitadores e executábaos.

svaldo Bayer

Resisténcia inútil

na Arxentina, e autor dunha investigación que descubriu a história oculta durante 50 anos dos ominososo sucesos da

Patagónia. Hoxe, despois de ter que exiliarse durante a Ditdura en Alemaña, o
historiador e · xornalista Osvaldo Bayer
vive a cabalo deste país e a Arxentina

• XAN CARBALLA

Entregou parte da sua vida a desvelar a
verdade do sucedido en 1921 na Pat?gónia.
Inve tigar os sucesos patagónicos levoume 10
anos de trabailo e 1.300 páxinas en cinco tomos. Tiven a sorte de conseguir moita documentación e atopar ainda vivos protagonistas
de codos os bandos: vivian case todos os soldados, moitos oficiais, estancieiros, políticos
radicais e peón · que se salvaran por ter menos de 14 anos.

A última n res1sur rá a columna d Anwnio oto que se concemrará na estáncia "La
Anila", moi
rcana a Lago Arg mino. Nese
lugar, ante a proximidade da · tropa , realizous , unha asambl a obreira a pedido dos
traballadorc · rurai . na sua maioria chil no . Como é posíbel que estivese oculto até
a m •sma h ub tr s posi ións: a de António
que en 1975 saen os seus libros?
om, de non r ~nder e, e refugar a lo ita frontal
marchando de e táncia en están ia at' que os Todo o mundo sabia pero non se quería fa-.
patrón se desen por vencido porque ian lar, porque na Patagónia todo seguia case
perd r a quila da lá, coa chegada do inverigual, e había medo ou vergonza segun o cano. A outra po ición foi a do alemá hulz,
so. A traxédia máis grande foi que a matanza
quen pr puxo batalla ao exército e a terceira
sucedeu non babeo a Ditadura serrón do prido hileno Fariña, que inalou que o obreimeiro governo eleito polo povo. Despois a
ros era andinos ó qu rían que . e 11 paga e
ucesión de govemos radicais e de militares,
e trata e d xeito humano p ro non tiña int - xunto a que o próprio Perón tiña estado ao
re e n p 1 xar ·os militare · arxentno . Pe e
mando de tropas, como tenente, na represión
ao e forzo · de oro que ad eniu que arela
da Semana Tráxica ou La Forestal de Santa
o · ia fu ·ilar a todo , gañou a posición de FariFe contribuiron ao manto de siléncio.
ña .. Foi cando oro expre ou que el non aceitaría e a r ·olución xa que "non era carne paPor que un governo democrático como o
ra bota rile ao can ~ . Panirá rumbo a Chile
de Yrigoyen é capaz dunha acción tan
co eu compañeiro mái fieis. O feito déabominábel?
ronlle a razón. · on ó fu ilou ao dirixente
gremiai · --entre ele a chulz- enón ao
Era un govemo socialdemócrata de dereitas,
delegado da e táncias e grande número de
benintencionado pero que cando os obreiros
hlleno .
publicacións obreira de Bueno
fan redamos --<iue hoxe vemos mínimos-,
·re falaron de mái · de 1. -oo mono ·, o e olcou e á dereita. Yrigoyen estaba rematantancieiro · de mái de -o. o partes militare . do o eu mandato tiña o partido dividido,
ó recoñecian mortes de peó "mentre fueleicións a curto prazo e folgas agrárias nas
·ian ~ e ó fal n de cincuenta ca o . • en o
Pampa . Tiña conciéncia da posibilidade de
g verno nacional, nen o provincial nen a xu que e ta ituación conectase coa da Patagónia
liza de m ntiron nunca o número inalado
e upuxe e un perigo grave. Talvez o deterpola organizaci ' n gr miai
minante na ua deci ión foi a ameaza, típicamente colonial da representación británica
en Bueno Aire· de que o govemo da Sua
1axe. ·tade e ·taba dispo ·ro a enviar dous buque· d guerra de ·de as illas Malvinas ao territóri patagónico para defender as propriedad s d
eus úbdito .

Vostede conta na sua obra que os estanceiros asústanse do rigor represivo.
Pensaban que o tenente coronel Varela só ia
e ·utar ao: dirixentes principais, pero cando
n que a carniceria non cesa vanlle fa lar e
dinlle que e van quedar sen man de obra,
porque os chllenos van deixar de vir de puro
u ·ro e os arxentinos non baixan até aquela
latirude. A esa altura xa e ran centos os fusilados, de maneira ilegal, sen xuizos nen sumários , con tretas infames pois Varela chámaos
para parlamentar e mátaos.; ao momento.

,
O Parlamento debateu aquela represión?
Fíxose un dos debates mellares da história do
parlamantarismo arxentino. A oposición esbce
unha comisión que se desplace a investigar,
p~ro a bancada radical rexéitaa e a xustiza
mira a outrb lado . Quedou arrasado o movimenro· obreiro no Sul que non se recuperou
até 30 anos despois: mataron ás persoas, 'pecharon os locais, destruiron as bibliotecas ....
O drama non ia re matar as í. Un an arquista
alemán, un ano despois, matou ao ten ente
coronel Varela b a ixo a consigna, "cando
nunha sociedade non h ai xustiza, é o povo
que.n ten que facela ": Wilckeris será asesinado
no cárcere e todo se pechará cando os anarquistas, pola sua vez, maten ao asesino de
Wilckens .+
,
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'Non quera facer só história para académicos'
É un dos intelectuais mais respeitados

Os primeiros derrotados serán o galego Outerelo e a sua columna. Despois será tomado
prisioneiro Albino Arguelles, da columna San
Julián. O único combate entre obreiros e tropa levara e a cabo na localidade de Tehuelches, onde Facón Grande derrota ás tropas de
Var la e mátalle un soldado. Varela entra en
n gociación · o gaucho. Faino vir a Jaramillo
e unha vez ali, n tr ques de conversar, mándao fusilar xunt cos · us acompañantes.

ANOSA TERRA

Vostede afronta o traballo de investigación cunha paixón que se bota de menos
en moitos historiadores.
Non quixen facer unha história só para académicos, para que se lean· os historiadores entre
si. Quixen facela asequíbel á xente, cunha linguaxe absolutamente xornalística; sen faltar a
nengunha das probas científicamente hist~ri-

cas, porque seria un disparate negar un documento ou terxiversar unha testemuña porque
esa é a pena de mone para o investigador. Eu
chámome un cronista con opinión: cando a ·
morte é morte, cando o fusilamento é contra
todas as leis, eu dou a miña opinión sobre os
feitos. Senón parece un relato absolutamente
frío. Hai escenas de todas estas folgas patagónicas, mínimas quizais, que son reveladoras :
cando rematan os -fusilamentos as soldados
permítenlles ir aos prostíbulos; en Puerto San ·
Julián ocorre algo insólito, no prostíbulo "La
Catalana" as mulleres néganse a ter relacións
cos soldados, bótanos a vasoirazos e insúltanos chamándoos "asesinos' . O prostt'bulo segue existindo e os estudantes agora, en 1997,
queren porlle unha placa a esas prostitutas ,
pero o alcalde négase. Como relatar isto. academicamente' Aí fai falla algo de literatura ,
porque se pode usar simplesmente o atestado
policial que di que "insultaron o uniforme da
Patria" pero non é dabondo.

Hai quen di que de cen anos para acá non
se fai história senón xornalismo.
O xornalismo que analisa a realidade con
verdade confúndese coa história, ainda que
esta teña a sua propria metodoloxia. E moitas
veces as crónicas dos xornais son elementos
para o investigador. A proba de que digo a
verdade é que sempre chamei a discusión pública aos historiadores do Partido Radical e
aos militares e nuncá se a presentaron. No
1990, despois de tantos anos , o exército produciu un libro sobre as folgas patagónicas
(ch ámanlle La tragédia patagónica, cando
sempre negaran que ali pasara algo ... ), e para o meu contento vexo que non aportan un
só docui.11ento novo que desminta o que eu
dixen. Estou satisfeito de que hoxe sexa recoñecido por todo o mundo que aquelo foi
un crime infame para reprimir un pedido honesto dos traballadores . +

O dirixente obreiro galego
Ramón Outerelo, á esquerda,
cun compañeiro na xira de
propaganda para expor
a folga xeral do campo
do ano 1921.

·~
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O porto da Coruña polo$ anos 30.

Cando Antonio Soto desembarca en 1914 no filo da Prata, ven de percorrer un roteiro co_ñecido dabondo por .millefros de compatriotas que,
como traballadores urbanos e
rurais, teiÓían en acadar unha existencia máis digna na .
Arxentip.a. Aos poucos, xa
dende o devalo do século
XIX, apelidos de arrecendo
- galaico como Troitiño, Alfon-. sín, Abad, Dcha, Calvo e Loureito, aparec~n a carón dos
italianos, eslavos, cataláns,
· españois ou alemáns nas directivas daquelas asociacións
obreiras primixenias de carácter· marxista óu libertario.
E,· confornie se vai desenvolvendo o activismo dos emigrantes no obreirismo porteñQ, os vencellos solidarios
entre a parro-q uia proletaria
de acá e a de acolá han xogar
un papel sinaiado no bulir do
movemento sindical na Galiza.

retagarda necesaria
Ecos das relacións entre anarquistas galegas e arxentinos
• Dl9NISIO PEREIRA

Estibadores e camareiré>s
embarcados nos grandes
transatlántitos artellaron as redes
clandestinas de embarque para os
· perseguidos.

A PRENSA, PROTAGONISTA. A partir de 1919, Soto militará ·nun .dos sectores que reivindicaban
as siglas da "Federación Obrera Regional Argentina "(FORA} de inspiración anarquista ,
maioritaria_no· proletariado organizado arxentino e na que participaban unha chea de gal~os
dende a súa fundación, datada en 1904C·r E
como os anarquistas levaban vida sobresaltada
tanto eiquí como alá, non foi de estrañar que
dende moi cedo a emigración servira de canle
axeitada para ~streitar vincallos e tamén de porto abrigadoiro para os malos ventos represivos.
Por tanto, no intre en que a suxerente figura de
Soto se deixa ver pola "Sociedad -Obrera" de
Río Gallegos, as relacións entre libertarios das
b~iras contrapostas viña!1 de.vello.
A prensa ácrata terá evidente protagonismo no

proceso, como punto de encontro de informaciórÍs e denuncias que se prolongarán no tempo; dende o periódico dos ácratas coruñeses El
Corsario, editado con non poucos atrancos entre os anos 1890 e 1896, ata o quincenário Galícia Libre, voceiro da "Agrupación de Gallegos
Libertarios" radicada en Madrid durante a nosa
Guerra Civil. Posibelmente cumpriría remontar
o relato un chisco máis atrás, pero o caso é
que as nosas fontes máis temperáns comezan
dando conta da atención que presta El Corsario (e tamén o seu efémero substituto El Productor) á situación social de alén mar e .da
simpatía que as loitas do. anarquismo arxentino
espe.rtaban no colectivo libertario hercul.ino.

Daquela, o interese anredito traduciuse nun
troco cos periódicos irmáns da outra banda,
concr~tamente con El Oprimido, El Perseguido
e La Revolución Social. E cando El Co'TSario
primeiro, e El Productor, despois, tiveron dificultades económicas e avatares coa censura, a
prensa ácrata bonaerense serviu de soporte para diversas col~ctas solidarias. Anos andados,
desaparecido xa El Corsario, o principaJ voceiro anarquista arxentino que respostaba áenérxica cabeceira de La Protesta Humana, aínda
seguía a proclamar a súa admiración polo colega coruñés . Na Protesta Humana, por certo,
exercia de correspondente para toda a Península un pontevedrés apelidado Serrano. A mutua corrente de sinipatia era, certamente, compartida polos compañeiros de ideal ferroláns
que, nun folleto publicado en 1894 co rótulo
de Preciosas Canciones Anárquicas, recolleron,
entre outras, unhas "Milongas Anárquicas" e a
composición coñecida como "Viva, viva la
Anarquía", adornada heréticamente coa música
do himno nacional arxentino (Brey, G.; 1989).

dades prolerarias de resi renda . O a ·unto era,
daquela de envergadura, por canto n ámbalas beiras do Adántico a polémica cos indi idualisras refractarios a calquera one de organización esraba no punto máis queme.Aocabo, Sanjurjo acadou unha distinción e o traballo foi editado na Arxentina un ano máis rarde,
nun volume colectivo no que se recollían outras once aportacións (Zaragoza G.; 1996).

Os vencellos entre El Co"TSario e os anarqui ·tas
porteños non remataron eiquí. Co periódico
suspendido definitivamente por orde gobernativa, os antigos editores repre entados na persoa do xastre ]osé Sanjurjo, decidiron participar no certame internacional libertario convocado a fins de 1897 polo grupo "Progreso y Libertad" do Río da Prata. Alí, os de El Co"TSario
desenvolveron o tema das "Tácticas de propaganda entre la masa obrera", defendendo a
participación activa· dos anarquistas nas socie-

ebeldía, solidariedade e independencia do poder
"'

.

A pesar do interese ·das relacións estabe- na Arxentina e a influencia de ideólogos
lecidas entre os libertar~os galegas e ar- porteños no voceiro herculino "Brazo y
xentinos," non haberá moitas coinciden- Cerebro", p_o uco hai -que reseñar. E os
cias canto ás fórmulas organiz'ativas esco- anarquistas de acá nin tan sequera se dellidas; dende moi cedo, na Galiza óllase ca taron do achegamento dalgúns paisamáis ben cara o sindicalismo revoluciona- nos e correlixionarios de alá ao feito nario da CGT gala ou o anarcosindicalismo· cional galego e ao emprego da lingua na
da "Solidaridad Obrera" catalana, alenta- escrita e na fala: os exemplos de Arturo
dos ámbolos dous por unha visión unita- Carril e ]osé Fernández Lourido, adaíl o
ria, que para o modelo de movemento derradeiro da revista ácrata en galego
obreiro anarquista próprio da FORA. AboTempos No1¡ps, editada en Bos Aires cofé que as estratexias adoptadas son dife- rrendo o afio 1922, non son-excepcionais.
rentes e os respectivos pensadores locais
teñen influxo .cativo nos referentes ideoló- Emporiso, a emigración americana en xexicos da banda oposta: se exceptuamos a ral e arxentina en particular, semella ter
Ricardo Mella, moi publicado nos anos 20 xogado un rol imprescindibel: o _da reta-

garda necesaria para un movemento li- cfeixaron aclemais outra pegada perdurábertario como o galego, que outrora tivo - bel ata os nosos días.
que se desenvolver nun espacio social
pouco acaído (Pereira, D.; 1992). Non ca- Lembrando aquela epopeia patagónica de
be dúbida que o flúxo soliqario chegado chilotes e galegos anarquistas, acredito
de alén mar, á "irlandesa", foi un delon- mm símbolo válido aínda hoxe para quen.
gado balón de osíxeno para as febles so- se reclame da acción colectiva liberadora¡
ciedades obreiras anarcosindicalistas e a da urxencia dun sindicalismo no que re- ·
súa prensa, illadas- nun entorno esmaga- beldía, solidariedade e independencia do
dorame.nte rural e impenetrábel. Tam- poder estabelecido sexan fins e medios a
pouco servir de ~scola societaria para un- un tempo . Neste mundo de jm,posíhel cl ~
ha chea de futuros cadros sincÚcais e de sigualdade, Antonio Soto Canaleja e a
refuxio para os· vencidos, debeu ser' de compaña son patrimonio dos/as qu e penimportancia menor. Pero , se cadra, as sa mos que paga a pena loitar por . a lgo
grandes loitas sociais da banda de alá, co mellor; mais , nin Soto, nin os seus comseu efecto de emulación por estas terras,
pañeiros, son propiedade ele ninguén . +

7

Exiliados, deportados e retornados
As repúblicas americanas foron, certamente, táboa de salvación para aqueles sindicalistas sinalados nas "listas negras'' que a Patronal elaboraba logo dunha derrota societaria. Eis o caso, denunciado en 1919 polo
periódico compostelán Lucha Social, dos
dirixentes obreiros que tras as folgas de
curtidores e tipógrafos do Diario de Galicia, deberon marchar para Arxentina no
canto de ter que aturar o cerco da fame .
Tamén, cando a represión gobernativa
axexaba, cumpría enfilar a rota do Río da
Prata coa axuda, se cadra, dos Comités
Pro-Presos que os cenetistas argallaron nas
principais cidades costeiras de Galiza e das
r d de embarque que, na Coruña e Vigo,
montaron os re pectivos sindicatos portuario antes e no transcurso da IIª República.
abem s, p Ja documentación depositada
no "Ar hiv Hi tóri o Nacional" de alamanca, qu o d vanditos Comité contaban on end r zos de apoio tanto en Roano como na capital arxentina, e tiñan como punt s d reD rencia á Editorial "Nerio" a homónimo . 'Comit ' Pro-Presos y
P r eguid " de Bo Aire . E toda e ta es-

cambio con La Protesta e incorporando de colaborador a coñecido redactores do xomal
arxentino, como Diego Abad de antillán ou o
anarquista franc ' outrora residente na Coruña,
Ga Lón L val. Por aquel entón ¡Despertad!
conc deu pacio ba ranre á polémica iniciada
na Arxentina arredor das teorías encoJ do moemento obreiro anarquista defendidas polo
próprio antillán e o director de La Protesta, o
obreiro • tur López Arango; logo, en 1929 os
eu Je rores recibiron compunxido a no a do
asinato de Arango a mans dun anarquista italiano de tendencia contraposta.

matar, alicia Lib , v c ir
lib rtari s lai s qu l iraban na u rra ivil no
b nd ancifr nqui ca tiv moit qu v r oa parr uia á rata d a oJá, qu axudou na distribución financiamento. A eser ita relación é boa
de v r nas súa · páxinas, inzada de correspond mes arx ntinos con marcado acento galaico:
Latelaro, en Ro a rio; Florencia González, da
Unión de Chauffeurs federada na FORA; Caxade, en galega, na capital porteña; e, sobre todo,
un vigués vencellado a !,a, Protesta e ben coñeddo en diversas publicacións anarquistas do Estado español, que asinaba dende Bos Aires co
nome de Campio Carpio. A maiores, perdida xa
a contenda, Carpio mantivo contacto cos restos
da Regional Galaica da CNT e de Galicia Libre
no exilio francés. Por Carlos Penelas, sabemos
da Editorial de "Galicia Libre" en Toulouse, cidade na que se imprentou en 1949 un folleto
sobre Curros Enríquez escrito por Carpio e cun
limiar do ex tenente de Alcalde do Concello de
Noia e vello colaborador do periódico, Miguel
Vázquez VaJiño. Logo, acabouse.
ANARQUISTAS VOIANDEIROS. Certamente, malia

ter un océano entre medias, o diálogo entre a
prensa ácrata galaico-arxentina resultou intenso
. e delongado. Pero non foi a única mancira de se

tructura solidaria debeu funcionar seguido
en Outono de 1934, durante as perigosas
xornadas que seguiron á frustrada Revolución de Asturias. Se acreditamos á correspondencia il:¿.tercambiada entre os Comités
de Xixói:i e Coruña (AHNS, S. Gijón K, Cp.
44 e 61), <;>s embarques ás agachadas cara
América de militantes galegas e astures foron, entón, pan de cada día.
Na banda de acolá as causas acontecían
doutro xeito. A partir da entrada en vigor
da Lei de Residencia en 1902, calquera activista estranxeiro podía ser expulsado da
Arxentina. Segundo datos manexados por
Dolores Vieites, entre 1902 e 1919 foron
deportados un mínimo de 315 españois,
dos que a proxirnadamente a metade eran
galegos. Na primeira quenda daquel ano,
viñeron 7 connacionais; entre eles o panadeiro ácrata Adrián Troitiño, membro fundador da pioneira "Federación Obrera Argentina", e o escritor Julio Camba que, con
18 anos, esquecería nun vira-vira a súa etapa anarquista. As deportacións medrarían
logo a partir de 1930 coas dictaduras de

Uriburu e Justo, que. ilegalizarían "de facto"
a estratexia para que non fose descoberto
á FORA. O volume de expulsados foi tal no
nesa viaxe que debía rematar en Buenos
tempo da República, que á CRG-CNT non Aires" (Ortiz, M.A.; 1974).
lle quedou outro remedio que artellar "Comités Pro-Presos" de carácter internacional,
Pero moitos deportados ficaron no país, ao
a carón dos que xa existían na ·coruña, Vi- igup.l que os retornados á forza palas crises
go, Ferrol e Vilagarcía. Estes Comités esti- económicas que estragaron Arxentina a
veron fmanciados arreo con diñeiro ameri- partir de 1920. Bastantes deles serán, de
cano, enviado, ás veces, por organizacións seguido, protagonistas en sindicatos cenesemi-clandestinas arxentinas, como a tistas e grupos anarquistas. A relación é in-·
"Unión de Chauffeurs". Entre os seus co- completa, pero rechamante: Manuel Fandimetidos estaba, como non, reembarcar aos
ño, expulsado con tan só 16 anos, e Marepresaliados. Vexamos o testemuño dun nuel Brea en Compostela; Desiderio Comesaña, Severino Estévez e Manuel Louridaqueles choferes condenados a morte, Jodo, artesáns da implantación confederal en
sé Montero natural de Cecebre, deportado
a Coruña en 1935: ".. Pasados uns meses to- Pontevedra, Tui e Vilagarcía, respectivamei contacto con alguns compañeiros da
mente; Julio Cemudas, Manuel Hermida e
CNT... os cales prestáronme toda caste de Antonio Rodríguez, todos da "Unión de
solidaridade, a fin de facilitar a concreción - chauffeurs", moi activos na bisbarra coruñesa; o xa mencionado Furnerakis, de
dos mes plans. Un día ... puiden embarcarme na nave correo alemá "Cap Ancona". grande influencia na FAl e as JJLL herculinas .. .. .Todos eles fixeran a prirneira aprenComo era de esperar fun introducido no
dizaxe societaria en Bos Aires, e logo tivebarco de xeito clandestino. Os trámites foron realizados polos camareiros que traba- ron ocasión de aplicar as súas experiencias
naquelas loitas sociais nas que a CNT se
llaban a bordo, quen me apresentaron ao
Mordnomo e coa sua anuencua, planearon veu envolta na Galiza de anteguerra.•

comunicar. No albor deste século, comezou a
ser familiar no-obreirismo coruñés o -perfil do
militante volandeiro , normalmente empregado
nos grandes transatlánticos que cubrían a rota de
América e asociado na "Sociedad de Camareros
y Cocineros Maritimos", fundada no ano 1905, e
que por algo se chamaba La CosmopoHta. Pois
ben, os servicios <lestes peculiares sindicalistas
foron de grande utilidade para a Federación Local herculina, _e non só cando había que argallar
embarques clandestinos que zafaran da "xustiza
histórica" a compañeiros ameazados. Os de La
Cosmopolita, integrados no "Sindicato del Transporte cenetista en tempo da República, serviron
así mesmo para manter unha ligazón máis ou
menos constante cos camaradas de alén mar.
Houbo algunhas figuras moi coñecidas no ambiente portuario de comezos de século, como
Enrique Taboada e Ricardo Cotelo, ben relacionado con colectivos riopratenses (Brey, G .;
op.cit.). Máis adiante, nos anos 30, o estibador
Luís Chamorro semella ser peza clave na rede
tecida entre comités de axuda a perseguidos (os
afamado Comités Pro-Presos) grupos xuvenís,
organizac1on anarquistas de ámbolos dous
país . De feíto durante a República os militante oruñ es rviron arr o de intermediarios
n
nea to mr o Comités Peninsulares da
'F d raci n Anarqui ta Ibérica" (FAl) e da ' Fed ración Ibérica de Juventudes Libertaria "
FIJL), co "Comité Regional de Relaciones Anarqui tas' e a ' Asociación Juvenil Libertaria ' radicad
n Bo Aires, r pectivamente.
O d vandito armazón de reJacións tivo ocaións dabondo para poñerse a proba ao longo
do tempo; a dificultades para actuar dentro
da . tr ita canles legais imperantes en ambas
banda do Atlántico, así o agoiraban. O primeiro uc so de sona aconteceu a fins de Maio de
1901 na Coruña onde un motín popular contra
o imposto dos consumos carrexara unha folga
xeral espontánea e o triste resultado de oito
mortos, dudas de feridos e máis de cen obreiros encanfumados nas cadeas. Sen embargo,
as intencións de facer "escarmiento exemplar"
criminalizando ao obreirismo da cidade, atoparon ampla resposta solidaria non só no resto
do Estado, senón en medios proletarios europeos e americanos. Polas informacións do Suplemento da Revista Blanca e do semanario
Tierra y Libertad, editados en Barcelona, sabemos que na Arxentina J,a, Protesta Humana e
El Rebelde reproduciron de xeito destacado o
chamamento dos obreiros coruñeses solicitando axuda, e abriron senllas recadacións a prol
deles. Tempo despois, o xa mencionado Enrique Taboada, que por aquel entón foi dar nos
calabozos do Cuartel de Alfonso XIII, lembraba
os xenerosos envíos procedentes da Arxentina
e doutros países que sostiveron ás familias dos
represaliados mentres as causas non foron sobreseídas (Solidaridad. Obrera; 27 / 5/ 1933).
Ademais, w Protesta Humana continuou a axi-

,.

tar as conciencias bonaerenses no transcurso
de actos públicos, onde interviron figuras senlleiras da Acracia como o intelectual italiano
Pietro Gori, e , sobre todo, mediante a creación
dunha comisión intersectorial onde participaron representantes da colonia galega.
Os anarcosindica(istas da capital ·das Rías do
Norte, souberon corresponder aos irmáns arxentinos nos vindeiros anos. Primeiro, tras da
enxurrada de expulsións que seguiu átentativa
de golpe de estado levada a cabo polo Partido
Radical no ano 1905. Cos portas galegos Cheos
de connacionais deportados, os coruñeses crearon un grupo chamado Solidaridad Internacional para botarlles unha man e, ao tempo,
pór en evidencia o estado de sitio imposto na
Arxentina. E, nas convocatorias de protesta, falouse nada menos que de boicotear os productos de .alén mar e de facer campaña no rural para poñer coto á emigración. Por certo, que daquela andivo en xira por estas terras Adrián Pa.:.
troni, un dos fundadores do Partido Socialista
arxentino, para denunciar a situación no seu país (Brey G.; op.cit.). Logo, en 1911 , veu outra
mareira de expulsións e confinamentos no sinistro penal de Ushuaia, vencellados a unha nova
lexislación represora do anarquismo. E, outra
volta, houbo mitins de protesta na Coruña e Ferro! alentados pola efé¡:µera Federación Sindical
"Solidaridad Obrera"(**J, cuxa secretaría estaba
a cargo do ubicuo Taboada (Tierra y Libertad,
31/ 5/ 1911). No acto de Ferro!, organizado polo
gmpo "13 de Octubre", salientou a intervención
de José López Bouza, daquela anarquista e aínda cun pé no barco que o trasladara deportado
da Arxentina. Anos andados, López Bouza sería
o derradeiro presidente republicano da Deputación coruñesa, vilmente fusilado ao comezo da
Guerra. Por fm, aquel cmxol das inquedanzas
culturais dos ácratas coruñeses que foi o Centro
"Germinal", aproveitou en xullo de 1914 a pasaxe fuxidía do escritor e anarquista arxentino Rodolfo González Pacheco, para artellar un ciclo
de conferencias onde o antedito enfatizou encol
do protagonismo emigrante na apesarada paisaxe social da nación americana.
¿Os sucesos da Patagonia tiveron repercusión
nesta banda do mar? Lamentabelmente non
podemos dar resposta ningunha, xa que a
prensa anarquista editada daquela na Galiza
(Tierra, de Coruña; a Soli de Vigo .. ) hon se
conserva. Mais sabemos de certo que o ' intercambio solidario non se interrompeu. Así, cando a cabalo de 1930 un Consello de Guerra
condenou a morte a Ares, Montero e Gayoso,
tres choferes galegos da FORA enguedellados
nun enfrontamento armado coa policía, Solidaridad Obrera como voceiro da CRG, elevou a
súa protesta xunto á de toda a comunidade galaico-arxentina ("S.0.", 19/ 9/ 31). E, no referente á nosa Guerra Civil, xa manifestamos o
apoio arxentino ao periódico Galicia Libre.+

NOTAS
(•) A p·articipación dos nosos emigrantes no anarquismo arxentino foi
posta de manifesto polo escritor Carlos Penelas no libro "Os Galegos
Anarquistas na Arxentina", publicado
hai pouco por Espiral Maior, e tamén
pala investigadora Dolores Vieites
Torreiro no seu traballo "Participación
de los españoles en el Movimiento
Obrero Argentino", relatorio presentado no "X Congreso de la Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas
Europeos", celebrado na Universidade de Leipzig en 1993, aos que compre ter sempre como puntos de referencia. A Dolores débolle, a maiores, diversas intormacións espalladas
no relato. Empreguei ademais a se/
guinte bibliografía:
- BRE¡'Y, G.: "Economie et mouvement ~yndical en Galice (18401911 )", Lille, Atelier Nat. de Repographie des Theses, 1990.
- ORTIZ, M.A.:"EI Verbo Prohibido:
Memorias de un condenado a
muerte", Bos Aires, 1974.
- PEREIRA, D.: "Introducción" en "Os
Conquistadores Modernos", VVAA,
Vigo, Ed. A Nosa Terra, 1992.
- ZARAGOZA, G .:"Anarquismo argentino (1876-1902)", Madrid, Ed. de la
Torre, 1996.
(**) A Federación Sindical "Solidaridad Obrera" foi a primeira e frustrada tentativa dos anarcosindicalistas
galegos para conformar a "Regional
Galaica" da CNT. A experiencia durou poucos meses; haberá , pois ,
que agardar a 1922 para a definitiva
creación da CRG .
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Os sucesos da

Pa.tagónia~ ' fito

''.A Revolución Social é xa un Jeito . Feroe de
entusiasmo e arelas· o pavo. Está no corazón mesmo
das moitedumes escravas, encarnando as suas máis
sublimes m,piracións. Ningúén discute xa a
necesidade. A revolución está feíta carne no ambente".
La Protesta. JI1 de'Xaneiro de 1919

sua

'G .

alegas ou

italianos, rusos
ou polacos,
loitaban por
unha mesma
causa".

• CARLOS PENELAS

Na hístória das persoas, como na dos povos,
nada é ca ual. Os fíos psicolóxicos ou sociais
.vanse entretecendo e é traballo dos militantes
redescobrir feítos ~ulturais, ideolóxicos, históricos. Cando tiña dez anos, meu pai faloume por
primeira vez da Semana Tráxica. El viu como
esquiroís e cosacos cargaron en carros cadavres
de folguistas. Hai imaxes que as teño presentes
pois esta história foime contada camiñando por
alguns dos bairros nos que o meu proxenitor
foi testigo. Nn é casual tampouco que moitas
publicacións de esquerda, mesmo algunhas
anarquistas, tivesen soslaiado este acontecemento. Na história sindical do noso país atopamos dous fitos fundamentais: a Semana Tráxica e as /oigas da Patagonia. Co Cordobazo ac- .
tualizarase a Semana Tráxica. Quizais co asesinato de Máximo Mena, obreiro de Santa Isabel,
principal plana de !ka, ocorrido o 29 de Maio
de 1969, protagonizábase un novo feíto de protesta obreira continuando unha longa secuéncia
de loitas pola dignidade do home.

histórico do sindicalismo arxentino

tude foi semiando axitación en cada bárrio.
Asaltáronse armerías, tranvías, vagóns do tren,
un camión de bombeiros. Manifestantes que
foron atacados desde un coléxio relixioso asaltárono e estiveron a piques de o queimar.
igual que unha igrexa. Ao chegares ao cemitério para enterraren aos seus mártires, as forzas
policiais voltaron disparar deixando máis unha
vez mortos na rua. Nos arredores dos obradoir9s Vasena as ruas ian quedando inzadas de
carpos morros. A poli.cía acuartelouse. E os
obreiros ficaron practicamente donos das ruas.
Hai que sinalar que os anarco-sindicalistas lograron a dirección do movemento obreiro en
1918 e contrariamente ao Partido Socialista que
estaba embarcado no parlamentarismo e o eleitoralismo, negaban a loita política. Tamén hai
que lembrar que en Xuño de 1912 estalou en
Alcorra o primeiro grande movemento labrego
que se extendeu por todo o sur da provínda de
Santa Fe e o norte da de Buenos Aires. E a Reforma Universitária, o estali,>io estudantil de Xuño de 1918, contou co apoio obreiro.

O patriotismo de dereitas
A oligarquía constituiu a denominada Asociación do Traballo (a/leo, dician os obreiros
anarquistas), presidida por un nome arquetípico
da sociedade arxentina: Don Joaquin S. de Anchorena. O obxectivo desta asociacion era claro:
proporcionaba persoas para romper folgas, que
eran reclutadas entre a xente da delincuéncia e
- a lumpenaxe, persoas que ao tempo traballaban
de matóns armados nas mesmas fábricas. Desta
organización, da máis pura tradición criolla formarase a Liga Patriótica Arxentina, fundada
-ouh, casualidade- en Xaneiro de 1919 co nome da sensatez: Defensores da Orde. Era dirixida
polo Dr. Manuel Carlés, organización que se
transformaría en forza de choque paramilitar.

os atacados. Salvadora Medina Onrubia de Botana , esposa do célebre Natalio Botana, director
de Crítica, descreb rá anécdotas inesquencíb is
nas que evocará o intre en que os cosacos cargaron sobre eles e como Sebastián Marotta,
combatente esclarecido, autor de El movimiento
sindical argentino, colléndoa por unha perna,
guindouna a unha foxa recén aberta mentre os
cabalas choutaban sobre as suas cab zas. Tamén dirá que La Protesta a imprimia en Crítica
cando a clausuraron. E qu un . eñor n abrigo de pescozo de p 1 entr gou libra st diña .
para os anarquistas. Est s ñor ra unado d
Mateotti e chamába e Ti Ruff , un d canna no mund .
tantes lírico de mái
11 pian
Baixo a dirección do n ral
lou un formidáb 1 aparar repre i . A tropas xunto coas garda blancas, lanzáron á
"caza do ru o·· no bairro obr iro . s diários
ral
da ép a relatan d el ra ión d ~ lga
ferroviária en todo o paí , a int rv n ión de t léfono
cel 'grafos. En antiago del E rer
Independencia o rapace do bairro omezan a
erguer trincheiras con tacho qu utilizaban o
barrendeiros municipai . Asáltanse arma ' ns
panaderiás, impondo ao
u proprietário r baixa de prezo . A axitacion exténde e a Cór. deba, Santa Fe, Mendoza. Avellaneda transfórmase nu centro de resisténcia fundam ntal.
gardas blancas adí an
a ef ruar progrom.s
contra os xudeu . O dirix nt socialisras rexeitan toda participación ou olidariedad coa
rebelión obreira. O xefe de policia , o ministro
do interior e o señor Vasena aceitan unha delegación da FORA e comprométense a dar überdade aos detido e a non tomar repr álias
cos obreiros e ernpresários do estado. O 11 de
xaneiro pola noite proponse o erguemento da
folga xeral. A proclamacón ainda demoru ários dias a cidade continuaba ocupada militarmente. Reábrense o locai clau urado e pone en liberdade a 1.500 obreiro .

A Federación Obreira de Construccións declarará o 5 de Xaneiro boicót aos materiais producidos por Vasena, solidarizándo ecos eus
dous mil cinconcenros tra_b alladores.

=""--...:c__ ___, -
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António Soto, primeiro pola
esquerda, levando o cadaleito de
Zacarias Gracián, obreiro morto
na primeira folga do ano 1920.

O 7 de Xaneiro de 1919 foron asesiñados Juan
Fiorini, Santiago Gómez, Toribio Barrera, Manuel Britos e Eduardo Basualdo. Foron os primeiros mártires da represión policial. Despois
haberia máis de 1.500 obreiros detidos, 120
morros e centos deferidos. Non é casual que
o 19 de Maio de 1919 tivese no noso país data
iniciática. Aparecen nomes que perturban aos
burgueses e oligarcas, nomes "rusos " que
queiman tranvías e aplican a acción directa:
Radowitzey, Karaschin, Romanoff. Mais isto é
parte dunha sociedade convulsionada. Ese ano
o governo de Irigoyen suportará 367 folgas.
Nos obradoiros metalúrxicos Vasena, en 1918,
dous mil cincocentos obreiros emprenderon
unha folga combativa. A empresa contratou
esquirnis e matóns. Os enftont.a mentos fixé. ronse frecuentes e violentos. Nun deles morreu un cabo da policía. o · 7 de Xaneiro de
1919 un piquete folguista foi ameazado palas
forzas policiais. O 9 de Xaneiro a cidade alborexou paralisada. Desde Barracas unha multi-

Nunha manifestación no bairro de La Boca
prodúcese unha nova carniceria. Policiais e
delincuentes abren fogo de metralla onde morren dezaoito persoas e cinco nenos. A FORA
do quinto congreso declara a folga xeral. Hai
un verdadeiro erguem~nto insurrecional. O 8
de Xaneiro piquetes de folga percorren a rua
de Buenos Aires. Folguistas visitan obrad iros
e comércios facendo un chamado á folga.
Desde o local da Federación Obreira Marítima,
no bairro de La Boca, partían camións con
grupos de vinte obreiros enarborando a bandeira vermella e negra do anarquismo. Hai
máis feítos e máis dados. Estamos reseñando.
'O 9 de Xaneiro a folga é total. Non hai tranvias nen comboios. O diário La Razón dirá:
"Producíronse tumultos, roturas de vidros, disparos de revólver, carreiras de xente asustada,
peche violento de portas, etcétera". Obreiros
asesinados. eran velados no local metalúrxico
de Puente Alsina. Galegos ou italianos, rusos
ou polacos, loitaban por unha mesma causa.

Matanza no cemitério
No cemitérío de La Chacarita falaba Luis Bernard, dirixente da FORA. O .exé~cito disparará
sen noxo, as tumbas servirán de acobillo para

A história dos

Nun volante qu conservo da F RA d l 972
leo: "A FORA, a úa militáncia anarqui ta, b rra a súa verdade nf;'!sta hora crucial negra, e
advirte os días difíceis e crueis que nos d para o futuro imediao. Como esperamos ser
proscritos, nesta etapa demagóxica e populacheira, advertimos á opinión pública que todo
esquencemento e falla de solidariedade, é un
pecado que se paga con retroactividade". +
CARws PllNEL\s é autor de
"Os galegos anarquistas na Arxentioa" (Espiral Maior)

stc¿ caderno contou c_o patrocínio
da CIG Emigración
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te, foi fixada definitivamente ainda numha data tam recente como a do derradeiro quartel do século XIX. Nom ha por nengures a
fronteira da Galiza e Portugal, ha
fronteíra do e. espanhol e o e.
portugués; cos seus cotos mixtos, e coa fixa<;om da autorídade
eclasiástica em diversos povos).
Mentres que nos lindes da lusofonia com Castilha, esta fronteira
foi estabel~cida no século XIII,
dum jeito definitivo, aínda que tívo varías modíficacións terrítoríaís, sempre fruíto da guerra e
prexudiciais ao mundo lusófono,
sancionadas em tratados sempre
respeitados escrupulosamente
polo estado portugués.

Sobre o Congreso
Forestal
do Arco Atlántico
Organizado pala Asociación
Feiral Semana Verde de Galicia, vense de celebrar no cancelo de Silleda desde o dia 18
ao 20 do pasado mes de Decembro, o denominado Congreso Empresarial-Tecnico-Cientifico-Forestal do Arco Atlantico. Segundo o folleto informativo, o
obxetivo central dese congreso
de nome tan rimbombante, (que
para asister
habia que pagar
20.000
ptas .· gastos As comunidades
de gasolina e
de aloxamento de montes
aparte) , era estamosfartos
establecer un
foro de debate de que decidan
entre os secta- por nós, sen
res implicados
no campo fo- contar con nós.
restal. Os organizadores
do devandito
congreso deberon pór tal ansia
na posibilidade de que houbese
debate, que para os dous dias e
medio que duro u, trouxeron a
participar amáis de 40 poñentes;
e claro, pasou o que eles quixeron que pasase: Cando remataba
ben a conferéncia ou ben a mesa
redonda, sempre decian o mesmo "Irnos mal de tempo"; e cortaban o posíbel debate, permitindo
facer sementes un par de perguntas, cando todos sabemos
que perguntar non e debater.
O cúmio do interese polo debate
que tiñan os organizadores do
Congreso, o non vai máis, foi o
acontecido no primeiro dia. Os
organizadores racharon o programa do primeiro dia (tamén dun
debate incluido) porque a media
mañán , despois de celebradas
as duas primeiras conferéncias, e
sen que contase no programa,
realizouse a inaguración oficial a
cargo do señor Presidente da
Xunta de Galicia. Pódese admitir
que este Congreso 1ivese que ser
inagurado polo Presidente da
Xunta; pero entón, os organizadores tiñan que contar con ese
acto e incluilo no programa Tal e
como o fixeron foi un acto de propaganda politica; mesmo de propaganda política subliminal.
Segundo o folleto informativo, o
Congreso estaba destinado entre outros, ás mancomunidades
de montes e as Asociacións de
Veciños. Debeu ser por esta razón, polo que puxeron o Congreso en dias laborábeis e en horários que comprendian desde as
10 da mañán as 8 da tarde. Uns
dias e uns horários especialmente feítos para que poidesen acudir os dirixentes das mancomunidades de montes, pois como todos sabemos, viven do aire. Debeu ser tanta a ánsia que puxeron os organizadores para que
as mancomunidades de montes
estivesen presentes, que nen enviaron o folleto informativo, nen
folla de inscripción. Seguramente
os organizadores do Congreso
non sabian que neste momento
hai catro mancomunidades de
montes funcionando (Cotovade,
Morrazo; Val Miñor e Vigo): duas
a ponto de funcionar (Meis e
Pontecaldelas) e unha en periodo de formación (Port~ do Son).
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ESPAÑA CÉDELLE
SOBERANIA Á U.E. E
A U.E. AO BANCO CENTRAL
EUROPEU QUE Á SUA VEZ ESTÁ
CONDICIONADO POLA RESERVA
FEDERAL U.S.A. PERO NÓS POLO
QUE ESTAMOS ENFADADOS
E POLA SOBERANIA QUE
PIDE PUJOL.

E claro, con estas mañas, o seu
obxetivo foi cumprido: Nos días
en que se desenrolou o Congreso, non había case nengunha representación de comunidades de
montes ,, e poi a contra estaba
cheo de tuncionários de altos cargos e estudantado do sector, sectores que evidentemente deben
estar, pero non en esclusividade.
Mesmo malas língoas falaban de
que ao final os organizadores tiveron que regalar as inscripcións,
pero claro deste regalo, nengunha foi para as comunidades de
montes, e supoño que tampouco
para as Asociacións de Veciños.

das comunidades de montes.•

XosÉ A. PEREIRA MARTÍNEz
(PRESL9ENTE DA XUNTA
XEsrORA DA ÜRGANlZACION
GALEGA DE COMUNIDADES DE
MONTES)

A voltas
com Oliven~a
G·ostei muito, polo seu profundo
caracter elucidativo, que n' A
Nasa Terra, se dedicara umha
semana a questom de Olivenc_;:a,
mas a respeito da mesma gostari a fazer algúns pequenos
apontamentos.

As comunidades de montes, polo
menos as comunidades de montes que andamos arredor da formación dunha organización galega de comunidades de montes,
estamos fartos de que decidan
por nos, sen contar con nos. Estamos fartos de posturas paternalistas que dín que talan para o
noso ben, pero que non queren
escoitar a nosa opinión. As comunidades de montes xa somos
maiores de idade. É certo que no
congreso habia organizacións
que teñen no seu seo, xunto con
outros sectores a comunidades
de montes (Asociación Forestal
de Gal iza, Afrifoga, Silvanus): e
nos entendemos que estas organizacións teñen que estar nestes
foros de debate do campo do forestal; pero non en esclusividade.
As comunidades de montes que
entendemos a nosa organización
doutro xeito, que defendemos o
monte veciñal en mán común
desde outra t>ptica, tamen queremos e debemos estar presentes
nos foros de debate do forestal;·tanto para recibir información como para dar a nasa opinión; máximo cando todos coincidimos en
que o sector forestal é un sector
de futuro para noso País.

O estado espanhol tem duas cidades marroquinas do norte de
áfrica passadas ao estado espanhol de jeito diverso. Ceuta,
como dote do rei de Portugal con
outras pequenas posses coloniais, na boda da filha deste con
Felipe VI; e Melilha que procede
de conquista anterior castelhana.

Os organizadores do Congreso
Empresarial-Tecnico-CientificoForestal do Arco Atlantico pretenderon celebrar un Congreso ao
seu xeito, e abofé que o lograron.
Logo que non digan que o ali talado e o ali acordado é o pensar

A fixac;om da fronteira entre os
dous estados peninsulares. A
Fronteira do estado portugues
com o estado espanhol no norte,
é de fixacc;om definitiva ainda recente (A raia seca entre o estado
espanhol e Portugal na zona nor-

Uns dados prévios: O estado
espanhol dentro do continuum
peninsular perdeu:
1- Os territórios do Rosselhom,
terra catalaníssima, cedido polo
Tratado dos Pirineus a Franc;a.
(De dito território ainda permanece sob o domínio do estado
espanhol, a freguesia de Lhivia,
situada íntegramente em território do estado trances, pala peq uena anedota, de que na relac;om das freguesias do Rossilhom que acompanha ao tratado,
esta nom é citada).
2- A Pena de Gibraltar, cedida
ao estado británico a medio do
tratado de Utrecht.

A rela<;om diplomática e psicológíca dqs diversos governos espanhoís e dos espanhois em geral com Portugal, nunca foi a de
considerá-lo um parceiro legítimo e com igualdade de direitos,
Portugal para o espanholismo
foí e segue senda um acídente
histórico, e ao longo da hístória
elaborarom-se os maís diversos
planos, nos que o obxetivo era a
supresom de Portugal.
O easo de Oliven~ como paradigma. Na Monarquía portuguesa a fínaís do XVIII, com um- .
ha rainha Dona María endoídecída, ha um medo a revoluc_;:om
francesa irracional, que leva a
procurar um tratado (convern~:om
luso·-espanhola) coa monarquía
espanhola, de defesa solidária
ante o que poda chegar. (Para
assínar o tratado cedeu-se ao reino da Espanha as colonias de
Fernando Poo, Ano Bom e Sacramento).
O primeiro ministro da EsArel~mdos
panha, Godoy,
pensando que diversos
a Fran<;a revogovernos
lucionáría era
muíto débil espanhois com
tentou reconPortugal, nunca
quistar o Rosselhom, para o foi ade
exigiu
que
considerá-lo
torgas militares
portugblesas, e com igualdade
elevado contributo económi- de direltos.
co (de canformidade a convemc_;:om assinada), desencadea-se a guerra
no Rossilhom, na que o contributo
portugues resultou definitivo para
evitar a súbita derrota dos espanhois, e no avan<;o das posic_;:ons.
Em 1795 Godoy assina um tratado com o directório revolucionário
sem notificar nada aos portugueses (e alí ficam as tropas portuguesas luitando sós e longe da
sua terra). E em 1796 assina-se
o tratado de Aranjuez com os
franceses, e a monarquía espanhola passa a estar de guerra volvida contra os ingleses, e em razom de esse novo inimigo enviam-se multiples pressons sobre
Portugal, tradicional aliado ingles,
chegando a 1801 com um ultimato ao gov_erno portugués em termos inaceptáveis e vexatórios.
Na corte espanhola, fai-se o reparto de Portugal; e odia 20 de
Maio de 1801 invade-se Portugal, (caculavam-se em dez dias
o que levaria estar em Lisboa), e,
entre que os Portugueses nunca
forom derrotados de plano ao
longo da história polos espanhois, e que a Portugal chegaram
já a~emais tropas inglesas auxi-
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1 Os modistos que
1 deseñaron os carpos
1 femininos devanados,
1
inventaron a
anoréxia. En cámbio,
a xeneración de
homes que anda a.o
redor dos trinta
convertiu o seu
complexo alopécico
na moda dos
1 pelados. O ·home fai
1 arte dos seus
1 defectos.
1
1
1

1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1

1
1 Non é preciso recuar
1 até Rubens para
1

1 lembrar os carpos

nutridos e nutrícios.
Abonda con revisar a
coleción de Play Boy
dos anos sesenta
para decatarse de
que as figuras
femininas eran alí
máis xenerosas. Por
demais estaria a
discusión do canon
de beleza hoxe ao
uso: epidérmico,
repetitivo e
plasticudo.

·I
1
1
1

1 _Que Hollywood
pague máis cando
Tom Berehger ensina
o cu non é un trunfo
-feminista, senón unha
· mostra de como a
enaxenación se
extende.

1
1
1
1
1
1
1
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Caixa ·Galicia felicita

aos seus clientes,
atraveso dos
caixeiros automáticos
e faino asi: Feliz a/o.
1 Parece que o
1 programa informático
~

.~

1
1
1
1
1

carecia da letra· "ñ".
A empresa de
Méndez preferiu a
barra surrealista que
1 felicitar en galego.

1
1
1
1

-.._?

•• A comunidade. de
1 .Castilla y León (duas
1 rexións unidas pola
1
1 grácia do artificioso
1 mapa autonómico)
1 . anúnciase na
1 televisión. Hai rios,
1
1 pesca, deportes
1 acuáticos, árbores,
1 bosque, vexetación,
1 prados: Nen unha
1
1 chaira se ve."
1
1
1
1
1 El ven de viaxar
1 polo Perú, Chile,
1 Cuba, México.

1
1 Néngun deses paises

1 lle gostaria para
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• 1

1
1
1
1

quedar a vivir. Pero
de ter que optar
prefiriria Cuba.
"Alomenos alí non
atracan a un".

Renfe anúncia o seu
tren. Un Palácio de
Versalles
·supersónico. Na
realidade hai que
viaxar de pe, con
fedor a orins e con
material vello doutras
comunid_ades,
recauchutado en
Gal iza.

O alcalde do
1 concello arraiano de
1 Quint.ela de Leirado
1 organiza a cabalgata

1

1
1
1
1
1

de Reis. Non é difícil
atopar cabales, nen
barbas postizas para
Melchor. Hai só un
pequeno problema:
faltan nen os para
vela desfilar.+
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·dereito lexitimo de todos os pavos.+

liares, a guerra resulta custosa e
nela apenas se avanza, nom
conquerindo os ·e-spanhois p_assar ao alem de Portalegre: ·

HUGO BENTANCOR
( SEIXO~ MARli:-1)

Ante o feito do acrescimo dos
custes, e que a conquista nom
resultava doada, recua-se .(Godoy mandou .uns ramos de- la- ·
ranjas colhidas em Portugal a
rainha, de aí o nome da guerra,
das laranjas). Retendo o exército espanhol as freguesias de
Oiivenc;a e Juromenha. No acorde de paz. do próprlo 1801, figura expresamente o reconhecemento das fronteiras anteriores.

Verde, que te quero
insubmissom
Quic;a nom sempre foi suficientemente tida em canta, no repasso
das mil pragas da sem-razom do
mili1ari.smo , a constante representada pola contundente agressom ambiental exercida por esta.
Especialmente acen1uada hoje
com a crescente toma de releváncia na agenda política da problemática dada pala escasez dos
recursos, que devém em tempos
de guerra umha variável chavea
considerar num duplo sentido:

Em 1807, assina o governo espanhol o tratado com Napoleon de
Fontainebleau, e nos anexos (secretos daquela, legíveis na
Franc;a, nom citados na Espanha),
figura a eliminac;om e desaparic;om do estado portugues, tratado invocado por Napoleom na sua
actuagom peninsular posterior.

A situa~om desde o ponto de
vista do direito internacional.
Tras a queda de Napoleon, ternos tratados em 1814 e o de
1815 (Convenc;om de Viena onde
a monarquia espanhola acorda
devolver os territórios lusófonos
conquistados, reiterando o assinado já, na paz de 1801, de jeito
preciso. Com essa característica
tam própria dos espanhois, foram
da tendencia qúe foram, de nom
cumprir tratados assinadós, se
nom lhos figeram cumprir pala
torga, do que ha inumeros exemplos, ·o estado espanhol reteve e
ainda retém .ditas territórios.
Diferen~as com Gibraltar salientáveis. Num caso assina-se .
um tratado de cessom (Gibraltar) e noutro um de devoluc;om
(Olivenc;a), e olhar a actuac;om
num caso e neutro e significativo da dupla moral espanhola . .

/flfl-L,o ex~ ~St"R.VA
CA 15€-~A -V~ i Z>tlV1
.
?Jo~ o;nb/2-~ 1~cs.

Enquanto casus belli , como factor
provocador de conflito ante a exigüidade duns bens -como é o
caso paradigmático das tontas
energéticas- polos que competir.
E enquanto elemento instrumental para a contienda, como object ivo militar estrategicamente
prioritarizado - "sem desmérito"
do seu contínuo assolamento de
jeito "acidentalmente colateral"
em todo choque bélico- de um
modo destacavelmente dramatizado polo nunca antes maginável
poderío destrutor militar actual.

·

me fascista dirixido por Pinochet baixo asesoramento da
CIA norteamericana.

A nefasta
"L~i de punto

e final"

Que nos chama aos galegas a
atenc;om nestes factos hoje em
dia?

Neste Uruguai ond~ se presume de vivir unha plena democrácia os criminais uniformados
que participaron no es1ermínio
físico de centos de uruguaios ,
entre eles moitos nenas de curta idade, paseanse libremente
palas rúas de Montevideo sen
que o Governo quite unha Lei
parlamen1ária para xulgaros
por crimes contra a humanidade, en cámbio estes indesexábeis uniformados, seguen a ser
condecorados e ascendidos polos mandatários do actual Go·
verno no Poder, coma se nada
houbera pasado.

Dias atras en certo periodico
publicado na Galiza e nas páxinas internacionais, informábase
Que depois da longa ditadura, _ de que o ac1ual Governo uruguaio pechaba toda posibilidaonde o tema de· Gibraltar formava
de de investigar o asunto e paparte do maís récio espanholismo
radeiro dos desaparecidos urue da-"formac;om do espírito naguaios, es1a
cional"; todas as forc;as políticas
posición do
espanholas ao alem da sua ideoGoverno en. logia reclaman o Gibraltar espancabezado por Co
·
IJ_ol sem a mais mínima reflexom.
Sanguinetti e
ma uruguaio
unha bu Ira in- que son négome
É abalante o facto de que agora,
tolerábel conrecoñecer
a diferern;a do periodo democrátra os que fotico da república, cada vez que
Critico as declaracións ultimas
ro n asesiña- Sanguinetti
no parlamento sae o tema de Gide Sanguinetti nas que decia o
dos durante o coma o meu
braltar nenhum deputado faga a
mandato neseguinte: A situación dos desamais mínima pontoalizac;om (separecidos uruguaios e 11 penofasto dos mili- Presidente.
rá polo pensamento in-carreta).
tares golpissa", pero non deu esperanzas
aos familiares de atapar a vertas, que seNa república sempre que saia o
mentaron por
dade sobre o acontecido, e xa
tema de Gibraltar deputados catodo o pais o terror a tortura e
se sabe que o que cala otorga,
talans e outros, sinalavam: "o
os crimes ·máis horrorosos que
con estas as suas declaraque ha que reclamar é a Cataun poida imaxinar.
ción's, indirectamente esta a
lunha nord, o Rosselhom, que si
xustificar que a guerra suxa tinos somos catalans e estamos
A miña pergunta e a seguinte:
vo razón de ser, da mesma
aquí eles tamém, e tam injusto é
Porque o Governo uruguaio ten
maneira e co seu comportao tratado dos Pirineus como o
tanto interese en soterrar ese
mento, demostra que non ten
de Utrecht, só que o primeiro é
pasado escuro da história do
nen o máis mínimo respeito pomuito mais lessivo". Um espanUruguai? Quizais sexa para
los desaparecidos e polos faholista furibundo do qüe vamos
qu.e non saian a relucir certos
miliares destes que ainda sea asistir a sua recuperac;.om
trapos suxos das boas relaguen na loita de saber onde
Azaña, um dia enrabunhado ercións
que
sempre
mantiveron
estan
os seus tillos.
gueu-se e berrou "basta já, mais
os dernitistas uruguaios cos
cataláns em Espanha n~m".
gorilas militares entrenados na
Coma uruguaio que son négo"Escola das Americas".
me a recoñecer a Sanguinetti
E naque! Parlamento o caso de
coma
o meu Presidente, e suliOlivenc;a serveu mais dumha
No meu país de orixe pretenño que non debe haber perdón,
vez para parar ao espanholismo
den os governantes ampararse · nen arrepentimento, con asesihipócrita e imperialista no tema
nesa inxusta "Lei de Punto Finos do pavo uruguaio, para ·º
de- Gibraltar e noutros. +
nal" para desmentir o xenocímeu ·entender, o Uruguai non
C.B.A. (VIGO) dio cometido entre os anos 73 conquerira o Estado democrátie 84, actitudes coma estas e
co ate que non se xulguen os
coma negar o exterm ínio de
criminais e aparezan os carpos
Nota bene: Espanhois cumpride os trata6.000.000 de xudeus a mans
de todos os desaparecidos que
dos asinados e devolvede a Portugal o
dos nazis ou o asesiñato de
foron inxustamente asesiñados
que é seu território nacional , e questom
de vergonha/desvergonha nomsi.
30..000 per.soas durante o rexipor defender a liberdade, un

a

a

Poderio destrutor efectivizado,
aliás, no extender-se já da sua
lógica mesmo em tempos de
"paz", nos que ao fac1o de ser a
de dedicac;om militar a indústria
mais contaminante do planeta
-pense-se só nos de sobra conhecidos afectos da inves1iga90m
em matéria
nuclear , com
o seu imenso
contingente
residual nom Ao facto de ser a
eliminável- dededi~om
poderiamos
seguer enga- militara
dindo , entre indústria mais
muitos outros
despropósitos contaminante do
a m b i e n ta i s , planeta.
circunstáncias
como
a
exigencia
sempre em aumento -com o
consabido impacto em tais áreas- de espa90 tanto terrestre
como marítimo e aéreo para
usos militares; ou , no que atinge
a dinosáurica maquinária de investig ac;om armamentf stica
-convencional ou biológica- o
emprego diário em auténticos
centros de extermínio de mil hons de animais (cans, gatos,
monos ... ) indefesos/as para todo
tip~ de bárbaros experimen1os.
A considera9om para con estas
vítimas nom-humanas, como a
atenc;om em geral a defesa do
méio, supom engadir novas argumentos, pois, aos já de por si
abundantes e convincentes -e
desde aqui, como nom!, tamém
reivindicados- plantejamentos
clásicos (nacionais, sociais , feministas, ... ) sobre os que viu
veiculando a razom da insubmissom neste país. Em tal sentido é que entendo a decisom de
apoiar neles -sem dúvida de um
jeito mais estratégico que exclusivizador- a minha negativa, o
passado 20 de Novembro
-oportuna e pavera data!-, a
cumprir o servic;o militar abriga-·
tório no exército espanhol. +
ÓSCAR HORTA ÁLVAREZ
(COMPOSTELA) ·

A NOSA TERRA
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O PP mantén o veto· á criación dó Museo Ccistelao
No 48 aniversário do seu pasamento,
.
unhas cincocentas obras continuan armacenadas no Museo de Pontevedra
En apenas noventa metros ca ..
drados móstranse amontonadas,
con escaso critério expositivo,
máis de cen obras de Castelao
que dan conta só da sua dimen..
sión artística, peneirada a face
máis política á medida daquela
consigna de prensa franquista
que na sua morte proibiu que
se mentara o seu lado máis
combativo. O PP, e a dirección
actual do mu eo pontevedrés,
continua negando a criación dun
Mu
para Ca t lao, olicitado
n numero
organismos polo
BNG ..apr entou iniciativas no
ncello na deputación- mentr cin o nta
bra d galegu · ta fican am r· ada nos armacén do Mu eo de Pontevedra.

PILAR

p ALLARES

qu~

~n~o as e~tatísticas, cada seis

c

i 1 a tela foi, xunto con
a ni 1 de la ota Sanchei
Cantón, cread r do Mu o d
P nt v dra n ano 1927. A sua
e treita vinculación coa institución pontevedresa fixo que parte da sua obra fora donada por el
antes do 1936 e outra chegara
por herdanza e, polo tanto, tamén por vontade do nacionáli ta. No entanto un bo conxunto
das pezas depositadas en Pontevedra débese á incautación polo
exército español que a rapiñou
da sua casa despois do golpe militar. Tal procedéncia é ocultada pola dirección do Museo e
non consta ao pé das pezas expostas e mesmo se argumenta á
hora de xustificar a non criación
dun museo próprio aludindo que
foi o próprio Castelao quen, por
vontade, quixo que a sua obra ficase nesas dependéncias concre-

~

&ue é o
está a pasar?", berravan as manifestantes que hai poucos dias se erguian contra o derradeiro asasinato dunha muller a mans
do seu home no pasado ano, o úÍtimo elo dunha cádea que en calquer
momento - agora mesmo-- vai
continuar. Que está a sucecer? Seguramente nada especialmente novo a
re~peito do que leva sucedendq desde hai centos de anos. Nada novo,
ainda que as notícias de agresóns á
muller no ámbito doméstico proliferen nestes días. Mais o que mostran
os meios de comunicazón non son as
manifestazóns dunha epidémia que
acabará por remitir, senón as dun
andazo endémico que agora chama a
atenzón só porque eses mesmos
meios de cómunicazón, ao verbalizálo, o tomaron visível. O que era vivido como vergoña privada converte-se en a,sunto de Estado.

-0- CARME VIDAL

A pr
ta de con rter o actual
ifícío de Facenda, ao pé da
lgrexa d franciscano e a Praza
<la F rreria en Ponte edra en
1
tela caiu en aco rot ante a po i ión do PP a que
a ua obra m erase oa dignida que merec . O Museo de
Ponrevedra ten no eu fondo a
práctica totalidade da obra do
galegui ta unha ei centa
obra que chegaron por vía da
doazón, c mpra, legado te tamentário ou tarnén pola incautación a mei da Comi ión Liquidadora de R p n abilidades Polític que c br u asi a andón
irn ta a próprio Castela pola
ua militáncia na i nat· ta.

Na do€nza,
na morte·

Castelao dando os últimos retoques ás carautas de "0,,s vellos non deben narmorarse"

do amoreamento do fondo de
Castelao se debia á falta de espazo e meio ademái de dificuldades xurídicas á hora de mover a
obra do galeguisra, á vez que falaban dun inexistente estudo da
ituación. Nesas datas, o PP negou calquer posibilidade de mueo específico á marxe do que rexe a depuración en Pontevedra.

ción temática que permite a sua
obra. Ademáis do Sarmiento,
nas dependéncias da instítución
atópase ramén o edifício Fernández López nos que se adica
toda unha planta aos agora restos, de relativo interese artístico, da colección que dá nome á
casa polos que se pagaron 600
millóns de pesetas. Un fondo, o
Fernández Lópe¡, do cal as máis
importantes pezas foron retiradas -ante o siléncio da dirección
do Museo- e subhastadas nunha
prestixiosa galeria inglesa. _

tapiadas--seri. prévio informe da
Comisión de Património Artísti- co a pesares de que a declaración
artística oficial do edificio protbe
calquera modificación.

A falta de critérios no espácio do
Mu eo de Pontevedra leva a que
e t di péndio de metro en colección de dubidosa valia contraste co escasos noventa metro da Sala Castelao, onde apena cen obras mal repartidas se
acumulan nunha habitación da
que foron eliminadas boa parte
da peculiare características arquitectónica do edifício ~ Pazo
Garcia Flórez- no que se encontra. Asi, as portas e ventás foron

Capítulo aparte merece a selección e situación da obra. Dos
Debuxos de Guerra só se expoñen os que mostran con menos
dureza a traxédia tan ben reflexada por Castelao. A descontextualización consigue amortiguar
unha obra marcada pola situación política que vive o autor.
Inexplicábelmente, a sala atópa- .
se nunha planta do edifício ao
pé dunha exposición de suposta
pintura_romántica española. +

Ocultar a procedéncia
tas. No Boletín Oficial da Pro-.
víncia na tardia data do 17 de
Abril de 1951 -xa morto Castelao- aparece con.signada a incautación por parte da Comisión
Liquidadora de Responsabilida,
des Políticas dunha relación de
obras coas que quedara "total,
mente satisfeita a sancion €COnómica que se lle impuxo a el
mesmo por responsabilidade política". Entre as obras sinaladas
están once cadros en acuarela,
dez ao pastel, tres libretas con
debuxos, un debuxo titulado
"Romance dunha fatal ocasión"
unha carpeta ~on escritos e correspondéncia, trinta carteis,

nove láminas, placas de gravados e corenta e cinco debuxos a
pluma entre outros, que pasaron
á custódia do Museo de Pontevedra. Dalguns <lestes bens ad,
xudicados ao Estado español para pago da sané:ión descoñécese
hoxe o seu paradeiro.
A riqueza da obra gardada no
Museo de Pontevedra posibilitaria a criación dun grande centro
cultural no que a ampla obra seiscentas pezas- poderia ofertarse catalogada e contextualizada
en salas para a sua visita pública.
Depositados no centro pontevedrés están pinturas, cadros rela-

As condicións da exposición da
obra de Castelao nestas circuntáncias non aguantarla nengunha sorte de auditoria baseada
nas normas internacionais m"useísticas. Amáis, a sá non contempla ningun tipo de medidas
de seguridade fóra das xa obsole,
tas coas que canta o edifício.

donados coa sua obra literária
como os debuxos de Os daus de

Sempre, Causas, Causas da Vida,
bocetos para a polifónica, debuxos arqueolóxicos, apuntes, caricaturas, viñetas de prenza, cartaces ... a maior garre gardádas
gardadas en C?rpetas nos armacéns. Inéditos están- ainda, por
exemplo, o album con máis de
- trinta debuxos que Castelao realizou na sua viaxe a Bretaña. No
futuro Museo poderia integrarse
tamén a sua maltratada biblioteca -en posesión. da institución
pontevedresa- e a importante
exposición comemorativa do
centenário do seu nacemento,
organizada polo Ministério de
Cultura, que foi comprada póla
Depuración de Pontevedra e está tamén abandoada fóra da vista do público en armacéns no
castelo de Soutomaior. +

dias un home,dá morte á sua muller
no Estado Español. Quizais o promédio teña aumentado ultimamente. Como dizia un xomal, "a causa
da maior convivéncia na épaca do
Nadal". Un comeritfuio neutro deslizaao entre a informazón. Neutro e
terrorífico, porque recoñece até que
ponto é a instituizón fami1iar unha
bomba que as mínimas condizóns
- máis horas de convivéncia forzada polo ritual cínico e empalagoso
dunhas festas que perderon calquer
compoñente relixiosa ou mítica e
acoden aos lazos familiares e amicais para nos enguedellar na onda
consumista- poden fazer estoupar.

~mília: o reino do privado, base,
ado en eleizóns individuais e livres;
oásis contra as agresóns externas (a
película que nos venden, adoviada
con todas as doses de sentimentalismo dun mau filme americano).

§.mília: o mecanismo inventado
polo patriarcado para perpetuar o
poder masculino afravés da patrilinearidade; "a área _de confinamento,
subordinazón e explotazón da mufler" (Victoria Sau); "a estazón de
servizo afectivo" (Queizán) co home
como único beneficiário e a muller
como empregada permanente.

~mília: unha instituizón en crise,

ao menos no seu modelo burgués, e
que morre matando. Foi construída
sobre o suporte da autoridade masculina e da submisón feminina. Pero
. agora a mulleresºe homes di-se-nos
_que somos livres e iguais. Construir
no día a dia esa igualdade significa,
pai;a todas as mulleres atrapadas na
trampa da família, unha batalla
constante. O home, agredido nos
seus priviléxios, nunha autoridade
que os seus devanceiros masculinos
herdaron como direito natural e que
agora a el lle é discutida e mesmo
negada, agrede.
Á s vezes a agresón non é simbólica: un corpo carbonizado ás portas da casa que se quixo 0ásis, unha
muller debruzada ao pé dun banco. •

.
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• A cantante Xoa interpreta a obra de Martín Códax én Suécia
Coincidindo co homenaxe aos
trobado;es medievais,
Mendinho, Xoan de Cangas ·e
Martin Codax po lo Dia das
Letras Galegas, este ano Xosefa Otero estará presente na
Semana Medieval da Illa de
Gotland, no Báltico interpretando recontrucións musicais
dest~ último. Vai xa para
catro anos que esta muller nada na Illa de Ons empezou a
cantar por diferentes pontos
da xeografia sueca reconstrucións musicais de cantigas medievais galegas.
.~

-Mira irmana fremosa foi a canti-

Pierpoint Margan Library. en

ga coa que estreou as suas
intefRretacións de Martin Códax. É unha peza que oferece
un particular interese nos paises nórdicos porque encaixa co
compás da danza en cadea que
se practica nas Illas Féroe. No
verán na festa medieval de
Sunne tamén cantou Ai, Deus,
se sabóra meu amigo e Quantas
sabedes amare, acto· para o que
a Biblioteca de Sunne
conseguiu fotocópias da solfa
orixinal de Martín Códax, que
se a topa, desde 1977, no The

Nova Iorque.
Acompañada de Roger Molin ao
violin, tamen catou na igrexa
sueca de Sunne Ultreia, a canción
dos peregrino a Comp tela. A
sua teima de dar a coñecer en
Suécia pezas medievais galegas
comezou en Xullo do 1994 interpretando a reconstrución mu ical
da triloxia de canción baixomedievais sobre o Marechal Pero
Pardo de Cela. Daquela a televisión sueca emitiu a peza A min

concellos galegas.Teatro Bruto,
ao dicer de Pablo Rodríguez -un
dos seus compoñentes-,
apresenta asi unha obra máis na
"liña pop s:¡ue na kit ch .
anterior. E asi innovadora
porque até gora pop pa u
case de apercibido n no o
teatr , feíto m ita vece a
ritmo de doma".

• Homenaxean
a Inés de Castro
en Portugal

chaman Toda Mira . •

·····················•··••······························•·•···········•·•·•··•·•···························•

• Aniversário da marte de Castelao

•Teatro
Bruto pásase
ao pop en

O Mércores 7 de Xaneiro a Fundación Castelao celebrou en San
Domingos.de Bonaval, en Compostela, unha homenaxe a Alfonso Daniel R. Castelao no47 cabodano da sua marte. Despois do ~cto relixioso celebrouse
unha oferenda floral no lugar no
que fican os seus restos desde Xuño 1984, data na que foron trasladados a Galiza. Por outra banda
os dias 10 e 11 continuan en
Rianxo as II Xornadas Castelao de
pensamento e debate que organiza
Galiza Nova e que das que informou ANT nonº 811.t

Detritus
Corazón
A Compañia Teatro
Bruto ven de estrear
en Betanzos a sua
segunda mon taxe
titulada Detritus
Corazón. Con texto 'e
dirección de Xavier
Villaverde, a obra
- conta cun elenco máis
amplo que o que
inaugurou a

traxectória da ompañia con

Cachorro sen domesticar qu
celebrou primeir aniv r ário
da compañia cunha
repre entación n Li b a.
Mela Ca al, Vicente
Mohedano, Glória Rico e
Pablo Rodrígu z int rpretan
unha obra na que e da unha
continuidade na lifi.a e téti a
encetada ha.i algo mái dun
ano.

A obra recria á maneira de
thriller a hi tória dun trave ti
que traballa nun bar chamado
Detritus Corazón. Por vez
primeira a compañia ten axuda
do IGAEM de poi de que a
primeira montaxe fora
autofinanciada na sua
totalidade. Detritus Corazón foi
xa solicitada para vário

RESULTADO DO SORTEO DO PREMIO A FIDE.LIDADE 90 ANIVERSARIO
3 LIBROS SOBRE VICTOR CASAS

3 CAMISETAS HISTORIA INFANTIL

Millán Lóp_ez, Xosé Ramón
Lorenzo Lemos, Frarrcisco
Recarey Rendo, Gumersindo

Terreiro Bra, Manuel
Campaña Ferro, Gumersindo
Rodríguez Freira, Camilo

3 LIBROS DE XOSE LOIS

3 PUCHAS

Muñiz de las Cuevas, Ramón
Sinde Neira, Victória
López Varela, Elisardo

Dacosta Fernández, Socorro
Vaqueiro Angueira, Anxo
Romero Casal, Francisco

Reino Lampón, Mª do Pilar
1 HIS!FORIA DA LITERATURA

Atrio Abad, Emilio
1 HISTORIA DE GAIJIZA INFANTIL

Díaz Calvo, Eduardo
_

3 RELOXIOS

,

3 FACSIMILARES SOBRE CASTELAO

Ferreiro Mato, áscar
Franco Rodríguez, Domingo
Domínguez Domínguez, Xosé Ranión
-

Barbosa Fernández, Luís António
Gutierre;z; Vázquez, Flora
Cachafeiro Chamoso, Luís

10 VIEIROS

Gestoso Pazos, Mª Dores
Moroña Arenas, Santiago
Meixide Portas, T~resa
Cotelo Rey, Mª do Carme
Amigo Devesa, Oiga
'{arela Martínez, Xosé Manuel
Ma · eiga Sánch
d ,
M06,
Vázquez, ·
F '5'1
dez Vázque
·Estévez,-C

3 PRATOS DE SARGADELOS

Mourelle Quintas, Ana
Coléxio Meendinho, Opto. Lingua
Vázquez $eoane., Xosé ·
-

3 Ct·BJBASQUEIROS

nahdo, Cas
, Carlos
élix

_

3 CAMISETAS H• DA NATUREZA

Fernández Fernández, Manuel
López .Pérez, Xosé Manuel
Labraña Barreiro, Sabela
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conta de libros
'

· E digo máis ...
Título: Un xogo d apócrifos.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Editorial: Edicións Xerais.

N n hai debedor xusto se non
satisfai a débeda. Eis máis consideracións a redor de Un xogo de
apócrifos, e esta vez pretendidamen te compararemos. Ainda
que a extensión sexa limitada,
i to é tamén unha invitación a
e tudo p rmen rizados dos que
m r c nte.

a, mai ne te ca o aropámono iante dunha temporalidade que representa mellor unha
liña vertical di contínua caótica impre i íbel -a ordenación alfabetica do capítu lo
ten moito de capricho de claudicación fronte á repre entación ha itual o progre o e de
n ce i acle e tru tural interdieempre incide no

Xosé Carios Caneiro.
/

confirma a ua brutalidade.
Tal perspectiva non entorpece
nunca o tratamento do tema;
pola contra, faino máis complexo en que haxa excesiva
di per ión. Ademais, se alguén
quixera, admite tamén leitura
como li ro de relatos, pero esta
po ibilidade dilue moito a traallada e trutura, como comer
an en e m ango. Nesta altu-

ra é imposíbel non lembrar Na
procura do tempo perdido con
Proust á cabeza de todo o corpus nóveiístico que presenta a
mesma condensación temporal
pero con solución diferente na
composición do discurso. E
pensamos no Ulyses de Joyce;
ou en Carroll e Alicia no país
das marabillas, pero habemos
tomar outro Jauja ben distinto
como referéncia. E non deixe-

ni.os no tinteiro nomes como
Hermann Broch e A marte de
Virxilio, bon contraste no uso
da temporalización e tamén no
apartado estilístico. E Kafka ha
facerse notar continuamente, e
o seu estudo da complexidade
da psique humana. E Borges ,
Cortáiar, toda a forza narrativa
-- dos sabedores do bon uso da
palabra, Cunqueiro e Fole e
Pedrayo coas
suas tentativas de explicar a plurali- Remate:
d ade d.o ser Cándo
galega q~e
aqui univo - chegará o
ca mente dia en que
cqnfluen en Unxogo
Silesio, arsexa
quetipo do
contemplado,
ser ,, galega
mergul lado dentro do
nunha socie- ensino, coa .
dade abafante, esmaga- mesma
dora, actual, seriedade
real e cruel. que O
Aliás non
cómpre per- Quixote na ~ derse este ex- literatura
traord inário castelá?
exercício de
prosa medida, milimetrada, Libre,
poética, personal ís ima, actual; nen o
abraiante dominio dos recursos
narrativos; nen o precioso e
·
preciso uso da linguaxe.
Lembremos: 36 capítü.los-relato
(ademai& da presehtacióñ.• onde se nos dirixe e informa do
que se vai ler, e a_d ianta a forza
narrativa que irnos atapar) divididos en tres partes: un relato
que protagoniza Silesio, interpolacións onde xente ben coñe_cida (agachada nas iniciais
(Pasa á páxina seguinte)

NARRATIVA

f\ARRATl\IA

Magog

Novela histórica de ambiente medieval, que contempla as tres constelacións cul~rais
daquel tempo: cristianismo, xudaísmo e islamismo. A fluidez dos diálogos; o dominio
do celme da lingua, desde Ul'J rexistro actual e nada arcaizante; o xogo con diversos
espacios e o singular sentido da ironía e do humor logran introd~cirnos con agarimo
e liberdade nun mundo diferente ó noso.

NA MESMA COLECCIÓN

)>

Setemorros
·do Seminário de
Educación para a Paz.
O malvado Setemorros e outros con- ·
tos de Nós e Vós é un libro de relatos
de Calo Iglesias, coordenador do Centro Galego de lnvestigacións Rara a
Paz. Os seus contos están cheos de agarimo pero tamén de
crítica e ironía
cara a sociedade. Poesía e teatro son tarnén
recursos dos que
· botar mán para
construir unha
leitura arriena. O
libro de Setemorros, último dos
publicados polo
Seminário de Educación para a Paz
na editorial Toxoutos
e apresentado o 30 de Decembró en
Compostela, conta coas ilustracións de
Pepe Carreiro. +

Información e direi to
O profesor e avogado brasileirn Francisco Régis Frota Araujo apresenta en
Laiovento Direito e Comunicar;ao. Os
límites da informa~ao. O
texto foi elabor~do entre 1985
e 1990 e
reflexiona sobre a
necesidade de regularizar o mundo
da comunicación
social. Neste ensaio, no que se recolle a relación entre a lexislación e
méios de comunicadón, o autor, quen
apresentou a su~ tese
_ · doutoral na Universidade de Santiago,
percorre o nascimento da prensa, do
cinema e a conversión da información
no fenómeno social qué coñecemos
hoxendia.+

Poesia de
Eladio Rodríguez
Na aldea da Ponte de San Clódio, no
concello ourensán de Leiro; unha
praza ieva o nome do poeta Efadio Rodr~guez .
Gonz<ilez, nascido
ali en 1864 e. morro na Coruña en
1949. Foi o autor de Folerpas, Raza e
T erra e Oraciós campesiñas , cuxa cuberta
foi realizada en 1927
por Castelao. Antoloxia poética recolle
a obra do escritor nunha
edición do ~eu neto Arturo Rodríguez,
médico en Estados Unidos. O libro está
publicado en Ediciós do Castro. +

As letras da desolación

MAGOG
María Gándara

PREMIO GARCÍA BARROS 1997

XERAIS

~"'
~~--·

CALZADOS LOLA

- MANANCIAL

Suso de Toro
PREMIO BlANCO AMOR, 1997

' -Xavier Manteiga

PREMIO XERAIS, 1997

Miro Villar é o autor de Abecedari~ da
desolación, co que fora finalista do prémio Martin-Códax hai tres anos. Os
seus versos percorren vocais e
consonantes homenaxeando a outros
poetas"Como Pessoa, Stpmi, Miguel
Hemández ou Ernesto Cardenal. Nes- . _.....,,.,~· · ...·''
te canto ao desamor, que publica
Espiral Maior, o
poeta di: "Aproveito as palabras por ti
desperdiciadas/que
recollo e restauro
labrando cada verso/palabras nos lagotos do olvido que
vemizo/coa resina das
bágoas, entre amor de
rescaldas/que fumegan,
que abafan e non dan extinguido".+

<
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(Ven da páxina anterior)

A obra transcorre no momento
actual e no espacio físico das
vilas e das costas dopé da serra
do Barbanza, concreramente en
Muros a mái do tempo. A no,
v la (327 páx.) está dividida
en tres partes capitulada inde,
pendentemente e unha especie
de epílogo. Cada unha da partes ven introducida por un diálo go interior da protagonista
nos intre no que se está a ui,
ciclar. Estas seis páxinas escasas
son o mái lírico do libr e er,
ven de recur o para a modo de
introit centrar o lect o r na
per oax que erve d eix narrativo principal. E ta pa ax
veñ n encabezada cuns v r o
latino que t nt n ux rir
l itor unha imax plá ti a
dunha iedad u dun alv ri .
Nou tante isto,
uicidio de
L la, qu t m a
di culpa dun cancr
cad , ten to a a f, rz
berac ión t tal ( tod
ten moito di t ).

do seus nomes) ~ontinuamente
está a lembrar a preséncia do
apócrifo, e as noticias do acon,
tecer vital de Silesio no siquiá- ·
trico de Dalmara, onde o im,
portante" non é a peripécia senón o pouso que o relato ante,
rior deixou en · Silesio, directamente ou a través doutra perso, ·
naxe da que a seguir falaremos.
Anunciada xa a variedade de
xér1;eros que se pode atapar ao •
longo das 369 páxinas, limitémonos agora só á mención imprescind íbel xa que iso supón
unha pluralidade de lugares on,
de ocorra a acción. Pensemos
pois na itineráncia, ainda que a
verticalidade de Un xogo sexa
especial. Pensemos unha nqvela
itinerante, novt;la de forma,
ción, o Quixote. Fagámolo porque hai quen di que inaugura a
novelá moderna, é obra de referéncia universal, etc. E porque
hai evidentes contactos. A deméncia está presente en ambos
protagonistas e esta ten moito
que ver co que len, pero para
Caneiro non é ponto de partí,
da, é a meta, é remate, estado
permanente, non precisa unha
personaxe tola para enfiar os re,
latos, non hai pastiche. Lembremos a cantidade de veces
que ternos o~vido iso da sanchización e da quixotización, o que
é o mesmo: a tentativa dunha
personaxe corda e tola á vez;
aquí está plenamente lograda a
conversión dunha personaxe
noutra, e ainda nunha terceira.
Obviamente este é momento de
lembrar cousas como o contras,
te, o contraponto, ou o diálogo
consigo mesmo, tanto do Qui,
xote como de Silesio, que ás veces precisa dunha segunda per:
sonaxe que, a modo de eco, responde aos seus próprios pensa,
mentos ou os motiva. Iso si,
aqui non . se percebe nengun
afán destructor, non se quer re,
matar con cabalarías nen nada, ·
só re/con/a,firmar. E asi Un xo,
go de apócrifos chega a ser novela coral pois todas as voces es,
tán dispostas pai:a usufructo do
solista Silesio, e aseméllase ás
xa mencionadas Manhattan
transfer (Dos Passos) ou La
Colmena (Cela) por canto é capaz de dar canta da pluralidade
da sodedade, pero faino de forma integradora e o fragmenta,
rismo é máis que unha técnica
ou un estado.

O destino
coma lei
Título: Calzados Lola.
Autor: Suso de T oro.
Editorial: Edicións Xerais.

Co premio Blanco Amor coma
aval, non vai ter Suso de Toro :
moitos problemas para acadar
outro éxito de v"endas· coma
ven sendo costume nel nos úl,
tim.os tempos. Mais se non
houbese tal aval de seguro. que
tiña garantido igualmente moi,
tas semanas na lista de máis
vendidos por méritos proprios
da meJma novela.
Con Calzados Lola o autor reto,
ma, ao meu-ver, o discurso literário de Land,Rover, pero en
moito maduro e cunha maior ro,
tundidade. ·
Eis a Galiza dunha nova xeración que traballa de detective
privado en Madrid ou estuda
en Santiago e milita nun gru,
po ecoloxista. Xente nova
con pautas conductuais e con
valores sociais comuns da
xente da súa idade ma'is que
teñen que convivir con vellos
pre~uizos aravicos e estigmas

XOSÉ M. EIRÉ

familiares de por vida.
Outra vez Suso de Toro anda a
explorar no terreo entre vello e
novo, rural e urbán, o destino e
a liberdade individual. Terreo
que deixara, ainda que non en
esencia, con Tic, Tac e que pare,
cia abandoar para sempre con A

sombra cazadora (Parado na tOT",
menta é outra causa distinta). É
nesa dúbida, nesa tensión exis,

[I

canta de discos

tencial na que se desenvolve a
Galieza que retrata Suso e coma
consecuencia tamén os galegas
que poboan ese país literario
(por veces real ahondo).
Dalgún xei to, a novela é un ha
volta aos seus primeiro traba,
llos mais sen desbotar algún
achádegos estilístic que podemos atopar nos seus máis recentes.

No remate
Manuel a e

sorprender
encad
n va entr

1 ---------

Mate, Na Lua, Berrogüetto, Fia na Roca, Chouteira Tisquel , Mill.culoiro, Pilocha, Uxia e a Emílio Cao. Partindo do
festival ·de An Oriant, a gravación recolle aos mitos dos festivais célticos
como Alan Stivell, Capercaille, Tannahill Weavers, Shooglenifty ou Mat
Molloy & Seán Keane. Incluir as voces máis descoñecidas do folk dentro
do Estado, co.mo o caso dos intérpretes
asturianos e facerse eco do bon
momento da música celta na Galiza
· son, segundo os responsábeis de Fonomusic, os fundamentos da gravación
deste disco. t

Compróbese como unha segunda leitura confirma e reafirma a
primeira. Tanto que outra vez
ouso e digo que a obra de Canei,
ro non ten nada que envexar ás
que citamos 12ara comparanza.
Remate: Cándo chegará odia en
que Un xogo sexa contemplado,
dentro do ensino, coa mesma se,
riedade que O Quixote na literatura castelá? Me'ntres Silesio
Braun non mereza tanta atención e devoción como Aloñso
Quijano, seguiremos a infravalorizar o que ternos, por' máis que a
obra de Caneiro é superior á cer,
vantina.. . que .non faga rir como
o · enxeñoso fidalgo restaralle
adeptos ineptos: a obra de Caneiro é superior á cervantina.+

Suso de Toro.

A partire de ta morte o autor
artella propriamenre o que vai
er a novela. A convocatoria do
enterro vai levar con ig
deencadeamen to dunha erie de
acontecementos no ale e
misturan persecución
tro, morte e
sexo, renuncia e entre,
gas, paisaxes Ofértanos
vivas e natu, ,unha nova
rezas martas e
aposta pola
todo iso coa
constante ob- renovación
sesión da per, e pescuda
cura dunha narrativa
identidade de
todas e ca, deste autor
dansúa das que segue a
persoax .
nos

Música
das nacións celtas

A marte dos Pixies

Título: Naciones celtas.
Autor: Vários.
Editorial: Fonomusic.

Título: Death to che Pixies.
Autor: Pixies.
Editorial: '4AD.

Xa se daba conta deste proxecto hai
semanas pero ven de apresen tarse estes días na Galiza. Naciones celtaS é.o
titulo deste compacto editado por Fonomusic con especial atención ao folclore galega. Esta recopilación de temas inclue aos Luar na Lubre, Xeque

Cambiando de cradición na música, o
disco (ou discm,) Death to the Pixies recolle trinta e se is temas do grupo de
Boston xurdido en 1987. Temas representativos de todos os seus albumes,
desde Come on Pilgrim ate Trompe le
monde, incluídos as suas mellares

cancións: Where is my mind?, Hey, Debaser, ou Into the white. A colaboración
entre Kim Deal e Black Francis durou
cinco anos moi fructíferos que antecederon á volta masiva ás rendas dos discos de rock estadounidense dos 90.
Antes dos lemas "quera morrer" "a vida dame noxa" xa andaban os Pixies
dando concertos explosivos a cabalo
entre o inglés e o español. Das gravacións en directo para VPRO Radio 3
de Brandemburgo nútrese a metade de
"Death to Podes". Está ed itado en CD
·e en vinilo; este último sen comparación na apresentación pero practica1~ente imposíbel de atapar. t

Seica a novela vai ser traducida
ao castelán e iso vaise trocando
cáseque en norma nos últimos
anos. Desde lago non foi sen
tempo, pois a nosa prosa foi de
sempre inxustamente esquenci,
da cando non ignorada a pé fef,
to polas indústrias editoriais pe,
ninsulares.
Hora é de que esa inxustiza se
remede e o noso seña coñecido
e recoñecido máis alá de Pedrafita para fachenda dos que aman
aterra e o que ne fa se colleita. •
X.M. DE CASTRO ERROTETA
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BüROBÓ

Carta a Fernando González.Laxe
Para elaborar Fernando González
Laxe o autocrítico documento
aprobado -o último 29 de Decembro- pola Comisión Executiva de
PSdeG-PSOE, mantivo consultas
con diversos dirixentes e con observadores políticos alleos á organzación. Dende logo non co
presidente de honra da Fundación
Xaime Quintanilla á cal pertencen a maioria dos socialistas de
certa significación galeguista.
. Non embargantes, falou informalmente con Borobó ao toparme no
Ámbito Cultural madrileño de El
Corte Inglés, por casualidad e na
apresentación dun libro bromatolóxico da Pardo Bazán. De resultas desa conversa envieille a Laxe
unha carta que non sei se a tivo
en conta nalgúns dos acertos do
seo informe. Os lectores de A Nasa Ter;ra xulgarán se algúns deles
se asemellan a calquera dos puntos que lle propuxen na carta que,
no esencial, transcribo de seguir:

.
II

ma~ino que botarás a~ cesto
dos papeis estas reflexións de
Borobó, coas suxerencias dun
vello socialista, e comisario político, e cecais oráculo do PSOE
histórico -asegun dixo Rodolfo
Llopis-, por consideralas infantilmente -os vellos co tempo vólvense nenas- atrevidas ou utópicas. Pero a miña experiéncia, pode que rarísima hoxe en Galicia,
de observador atento do panora-

IV. O PSdeG-PSOE, tan desnortado casi dende que se formou esta dupla sigla, intenta en van pasar por galeguista, refusando o nacionalismo que campea, paradoxicamente, no nome do seu Comité Nacional, e noutros símbolos.
Pode ser, perfectamente, nacionalista sen estridencia, ao recuperar e intensificar o seu pretendido galeguismo; compatibilizándoo co internacionalismo que

'I

ma político local e universal,
dende o nefasto 13 de setembro
de 1923, xunto co coloidal coñecimento das nasas historias, dame
pé para soster hoxe os seguintes
puntos.

I. O nacionalismo militante conxugado coa socialdemocracia é o
único xeito de librar a Galicia das
mans reaccionarias.

o

O galegui~mo auténtico e
nacionalismo flexíbel e wlerante ven ser a mesma 1deoloxía, dende Villar Ponte e Castelao.

Ill. O Bloque Nacionalista Galega, inspirado e conducido por .

Xosé Manuel Beiras, acentúa progresivamente a sua flexibilidade e
tolerancia, até conceptuarse agora a reencarnación do galeguismo
e ademais móstrase xa situado no
campo da socialdemocracia.

caracterizou sempre á socialdemocracia dende a creación da
AIT (a I Internacional).
V. É evidente que a mocedade
-galega non sinte a menor atracción ou simpatía polo PSOE, senda arrastrada cada ano máis pola
tenaz e persistente acción propagandística do Bloque; máis que a
través dos medios de comunicación, traballando aldea por aldea,
vila por vila, falando boca a boca .

.
VI

A incidencia demográfica da moce~ade fai calcu:
lar que se incrementara
no futuro a forza electoral do
BNG no conxunto do povo galego, e irá diminuindo ineluctabelmente a do PSdeG-PSOE.
VII. Logo, hai que aproveitar a
forza ascendente do Bloque, integrándose os socialistas nil, ou conxuntándose as dúas organizacións.
Aproximación moi <loada neste
intre, se se ten en conta que a media aritmética do Bloque resulta socialdemócrata e que o PSdeG recobra o seu pulo galeguista. ·
VIII. O Bloque tería que modificar axeitadamente a súa visión da
política supranacional° europea, e
incorpórarse á socialdemocracia
global; ou sexa que se extende,
organizativamente, pola imensa
pluralidade nacional do mundo.

IX. Canto antes o PSOE e ci
Bloque, x·unto coas demais organizacións políticas, sindicais e
ecolóxicas do povo galega, deben constituir unha verdadeira
oliveira á galega, para loitar ben
nas próximas eleicións xerais,
frente ao Partido Popular. E
contribuir así, sen fisuras, dende
Galiza, á derrota do Goberno reaccionario que padecemos, en
toda España.

.
X

Hase de ponderar a capacidade de a imilación do
Bloque, ao incoporar doadamente a ese conxunto novas siglas, e asemade líderes políticos
de recoñecido talento e prestíxio.
Encetando polo próprio Beiras
seguindo, entre outros, por Rodriguez Peña e Camilo Nogueira.
Porén, non sería sorprendente
que, calquer dfa, González Laxe,
Xerardo Estévez ou Rodríguez
Pardo, por exemplo, tivesen un
papel destacado dentro do amplo
Bloque que propugno, e incluso
que algún diles poida chegar a ser
o seu adail; cando Beiras se retire
cheo de gloria e de anos, coa súa
misión política intelixentemente
cumplida en pro do naso país.
Confiando moi pouco en que
aproveites algunha destas inocentes reflexións, no delicado traballo que che encomendou Paco
Vázquez, saúdoche. +

FRANCISCO

A.

VIDAL

a~o, segundo as le;ndas, v~
via como quen era, un re1,
tina amantes para deixar
descendencia e que os xenes do
seu xenio non se perdesen, e carácter para liderar a aquel pobo e
guialo polo bo camiño. Pero daquela aínda era humano, e un
día, o bo monarca faleceu cubrindo ao país de tristura por tan irreparábel perda. Erúón, os seus súbditos, par.a non desprenderse de
tan sabio e sensato guía, coa pícara idea de ter sempre de quen botar man se no futuro as causas se
reviraban, elevárono aos altar\!s.

I

Xano, o cal nome lle quedou despois ao mes de xaneiro, deriva de
"ianua", porta en latín, ao fin e ao .
cabo el fo¡ a porta <;lo espertar daquel pobo que chegaría a ser o amo
do mundo, e por iso tamén tiña
como atributos as barbas· da sabedoría e o caxato do camiñante que
sempre a;anza.
A el estábanlle consagradas todas as portas, e polo tanto era
quen abría o primeiro día de ca-

'O público ten que
romper as fronteiras
endogámicas da
. e o teatro '
poesia
Est u o libro d Eduarda Dioní i
Anres que a naire venha, u r visa
mulleres míticas como Xul ieta ou
Iné de Castro traidas ao n
tempo. A autora participou no Teatro
da Cornucópia, é profesora e ir ctora e c n este libr di que quere
traer á no a banalidad per naxe
míticas da traxédia antiga. Ad m 'i
estou co interesante libro Estéti.ca teatral. Texws de Platón a Brecht que é
unha antoloxia de textos traducid
ao porrugues por Helena Barbas. Faise un percorrido pola história do teatro a meio de textos nos que o leitor
é o que tira as conclusións tendo na
man todos os element que participan no teatro.

igrexa de san Fiz de Cangas.

X

l o

Rodriguez

Que recomenda ler?

As figuras conCéntricas
Coman que Xano, o deus das dúas
- caras, quen cunha miraba ao ano
vello e coa outra ao novo, reinou
no Lacio, a rexión onde lago se
asentaría Roma, e daquela, alleos á
cobiza de dominio e asoballamento
do futuro imperio, os habitantes
claque! reino deixáronse guiar por
este bendito home que lles abriu as
portas do conecemento, ensinándolles os secretos da agricultura, a
navegar polos mares e a usar a moeda nos seus traeos comerciais.

Pablo

da mes e a quen se invocaba
cando se saía da casa á primeira
hora da mqñá. ·

A

súa festa:, que os romanos
coñecían como a "Agonal ia", celebrábase desde o
un ata o nove de xaneiro, que
era o seu díá grande, no que a ,
xente adornaba as portas das casas con coroas de flores e ramas
de loureiro,- cruzábanse felicitacións con desexos de paz e
prosperidade e facíanse galanos.
(Os bos costumes aínda non se
perderon).
E é que entrar a un novo ano ta~
mén é unha forma de abrir unha
porta con toda a incertidume que
se agacha aetrás dela; e .quen
franquea esa porta trata de-ter au-

gurios que lle anuncien o que hai
detrás dela.
Doutro xeito, moi lonxe. de Roma, no Tibet, desde tempos antigos, os crentes escolleron unha
forma de representar e ver o universo, é a "mandala", ese conxunto xeométrico que repetindo
sempre as mesmas formas simétricas, sexan estas cadrados ou cír-·
culos, que representan a mesma
vida de cada persoa, animal ou
planta, tamén desde un punto esténdese ata o infinito.

O

caso é que hai figuras e
temas qtfe, desde culturas
tan separadas no espacio,
por arte desa mestura que nos
iguala diante dos grandes misterios da vida únense, como nesta

Quizabes por iso, o artistas do románico, que tanto e tan ben
beberon das fontes clásicas, e collían con moito mimo a imaxe
que ía presidir a entrada ao templo; algo que sen palabras chamase aos fieis a recapacitar sobre o
que alí dentro había, que lle fixese exclamar, como ne tas datas,
palabras de reconciliación, que
lles ensinase cal era o verdadeir
misterio que se gardaba alí dentro. Quizabes ese punto sobre
que xira todo o universo, como
eixe da vida máis aló da propia
morte, sexa Cristo, Buda ou Ra,
en tomo ao que todo flúe e por
quen todo se estende, igual que o
cadrado e o círculo concéntricos,
figuras perfectas que se prolongan
desde un punto ata o infinito.

8

Recomenda libro de teatr n portugués e formou e en Portugal, a
comunicación é fluida?
Non existe e é difícil rom er e a
fronteira. O ano pasado fun coa compañia Teatro Bruto a Lisboa, p ro s
contactos seguen sendo poucos, agora
estou a ler libros que trouxen daqueLa. Gosto das boas traduccións que se
están facendo de textos teatrais ao
portugues pero aq~i apenas chegan.

on evolucións ou simplificac i óns do mesmo tema a
mandala, a rosácea, a roda
do universo ou a mexicana pedra
do calendario, todas elas tratando
de explicar que todo ten un principio que se estende eternamente.
Só os catastrofistas lle queren poñer fin ao mundo.
·

Ven de publicar o libro Manuel Lourenzo. Vivir para o teatro, que destaca deste persoeiro do teatro galego.

O orante que miraba este ·c onxunto de figuras concéntricas
cornadas pola cruz, a árbore da
vida, semellábase ao crente budista que mirando a mandala entra en meditación; íllase do
mundo para pensar no seu ser
supremo, por quen, nunha e
noutra relixión, se xustifica que
o mundo sexa mundo.+

Son trinta e sete anos de traballo
no teatro. Lourenzo é un dos piares
do teatro contemporáneo galego,
polas suas mans pasou t9do o que
hoxe se move no teatro. E unha das
grandes claves tanto na concepción
teórica como na técnica; o impulsor do teatro contemporáneo. Cando comezoú o público non tiña
ningun referente.+

-
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O Trinque

Tempo dos froitais .
Despois de ter
arrincado uns cantos
piñeiros pa;a o Nadal,
cómpre lembrar que
este é o tempo de

x~

plantar froitais ..
Son aconsellábeis as
espécies autóctonas de
mazaira, cerdeira ·ou
pereira. •
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Bue u

ORIOL VILA

Carteleil"a

O pintor barcelonés Oriol
Vila Puig, expón sua obra
na galeria Marisa Marimón.
A mostra permanecerá
aberta até d 17 de Xaneiro.

•MÚSICA
~ABRE OS OLLOS. Oespoís do

SKACHA E
DJSTURBJO

seu estteo con Tese, Amenebár
demostra boas cualidades para o ~n
se. Aos seus vintecatro anos sup~ra á
maioria dos- autores norteamericanos do
xénero. Para quen lle presten as películas
de soños e realidades vi.rtuais. Excédese
con alguns enganos destinados a engaiolar ao espectador.

77

O Domingo 11 de Xaneiro
ás 20,30 h, actuarán no
Aturuxo, Skacha e Distur•
bio 77. Os Skacha apresen tan o seu novo CD,
Xustiza Cega. Os Disturbio
77 aprcsentan tamén os temas do seu vindeiro CD
que sairá á venda nos próximos meses.

~O MAÑÁN NUNCA MO·
RRE. Neste episódio, o ax.ente
007 enfréotase a un Cidadán Kane mo~
demo que non dubida en provocar unha
guerra entre o Reino Unido e a Chína
para vender máis notícias. Coma sempre, coches rápidos, relóxios caros, moí.ras balas e mulleres rendidas aos encantos de Bond, James Bond.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS
FELIPE

tfif'.L.A. CONFIDENCIAL. Revita- .
lización do cine negfó, coa cotru,P- ,'
ció~ .da policía de Los Aiig~les C.Ol!!O ·
tema. Bon filme de temP9tada,

IJff¡f"_

IN&OUT Kevtn Kline protagoniza esta pelíéula cóntra a hipocresía social sobre a homosexualidáde. Comédia amábe1 que escandahzou
nos Estados Unfefus, e cúnha escena de
baile do protagonista da que se gardár~
memória.

~DUAS RAPAZAS DE HÓXE,
O director Mike Leigh (Secretos e
mentira) dirixe este retrato de duas mulleres que se reunen en Londres anos
despois de rematar os estudos. O Londres
post-thatcheriano nun cine ben construido no que só renxe a doblaxe.

~ ROBINSON

CRUSOE. Pierce
Brosnan repite na carteleira (tamén fai de Bond) e amosa a sua falta de
dotes actoraís. El e máís o director son
quen de converter a illa nun pedazo de
selva asiática, onde Crusoe seria Rambo.

RJAOO

A partir d 15 de Xan ira
e r rá aberra, n a Fundac ió n Ca 1xa G a lic 1a , a exposición do pi n tor Felipe
C riado. A mo rra pe rm an cerá aberta até o vindeiro m de Febre rro.

lf!K', A

CAMAREIRA DO TITA·
NIC. Bigas Luna acada un dos cú-

mios da sua carreira con este fílme inteli•
xente que acaba senda unha homenaxe á
profisión de actor.

~ESTRADAS SECUNDÁRIAS.
Pai vividor e ñllo adolescente, en·
tre estafa e engado, percorren a España
dos últimos anos da ditadura nunha comédia sensibleira. António Resines fac.endo de Antórno Resines.

DURANGO. A experiéncia mexicana de Alex de la
Lglesia resólvese con éxito. Filme na liña
cínica de Taran tino que i:enova o xénero
norteamericano de violéncia. Nada novo
no fondo, pero frescura nas maneiras.

lkff?. SETE ANOS NO TÍBET.

WA VODA DO MEU MELLOR

Brad
Pitt de aventureiro no Tíbet
nunha película cuxo obxectivo é a xustificación dos colaboracionistas co nazismo e a condena do comunismo chinés.

~PERDITA

AMIGO. Julia Roberts e a actriz
de moda nos Estados Unidos, Camemn
Oiaz compiten polo mesmo home nun
film.e doce que non destaca pola sua orixinalidade.

lkff?.A MIÑA ESTACION PREFERIDA. Catherine Deneuve é a
protagonista desta película francesa ben
construida, ainda que fulta de humor. O
tema central, o amor dun home pola sua
u:má, aparece pudorosamente deslucido.

Xe.sus

Váxquex é

IfYf'.THE FULL MONTY. Un grupo
de obreiros en paro deciden exibirse espidos nun espectáculo para mulleres como único modo de ohter diñeiro. Película inglesa con moito humor,
boa factura e crítica social.

~ THE

GAME. Un multiroillonário pon emoción na sua vida
cunha e p ' cíe de xogo de rol. Michel
Duglas produtor, ademais de protagonis·
ta, ocupa permanentemente a pantalla
para mostrar sobre todo as su.as limitac16ns como act r.

un dos
pinfOt"es qUi!
leñen obra

no Colección
Af!Jenl'oria e

que
podemo$
con mplor

lf?r. CARNE TRÉMULA. Almodovar demostra outra vez a sua habilidade para dirixir actores e a sua impoténcia ante os guións enguedellados.
obran algunhas imaxes tópicas nesta
película con altos e baixos. •

noMusev d
Artes

dG CORUÑA.

• LEITURAS

Cerceda

A

EMIG RAC IÓN E
RETORNO EN GALIZA

•MÚSICA

ZENZAR E Sl-IANGRH.A

•MÚSICA
ÜRQUESTRA
E GALJ JA
SJNFÓNI

A Orque tra Sinfónica de
Galicia, baixo a dirección
de Gloria Isabel Ramos, representará obras de López
García, Sibelius e Mendelsohn, o Xoves dia 8 no Auditório da Coruña. Tamén
actuarán o dia 15, con música de Fernando Altube.
UN SÉCULO DE
MÚSICA BRJTÁNICA

cos Shangri-la, que fan a
presentación en público ao
tempo que de reloneiros.

O remate da xira dos Xenzar
coincide co IX aniversário
do primeiro concerto na
mesma sala que nesta ocasión: o disco-bar ''Non Sei"
da Silva. Asi pois o Venres 9
ás 22,30 cita cos Zenzar e
Os debuxos da História Universal
de Pepe Carreiro están e.xpostos no bar
A Barquiña de PONTECESO.

Lugo

Padrón
• EXPOSICIÓNS

a mostra fotográfica A loita
republicana en Chantada , a
cargo de Alfredo Valón.
MARUJA MALLO

Durante estes dias a galería
Sargadelos, acolle obra da
gran pintora galega surrealista Maruja Mallo.

homenax.ea

Maruxa
Mallo, dG
que
podemos
comtemplar
a suaobra
na galeria
Sargadelos
deLUGO.

PADRÓN
NA MEMÓRIA

A Sociedade Recreativa acolle durante. estes dias a exposición de fotografías históricas Padrón na Memoria.

Ponteceso
• EXPOSICIÓNS
PEPE CARREIRO

A sala Almirante acolle
para esta semana a exposición de escultura de Villapol Parapar.
•TEATRO

NANO
O vindeiro dia 13 de Xaneiro no Clavicémbalo Te·
atto do Adro representará
Nano de Suso de Toro.

_Ourense
•COLÓQUIO
MOCIDADE
POLA NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA

O. Sábado 17 ás 17 h, n a
Asociación Cultural Auriense, terá lugar a xuñtanza da Mocidade pala Nor·
matización Lingüística,
que pretende que esta reunión sexa ponto de partida
para as actividades da sección xuvenil da Mesa na
cidade das Burgas. Será
unha xuntanza aberta, a
que convidan a todas as
mozas e mozos con sensibilidade lingüística.
• EXPOSICIÓNS
PRIETO

A

Na Librería Alonso exívese

Debuxo de
Eugenio
Granel! en

-VILLAPOL PARAPAR

• EXPOSICIÓNS
REPÚBLICA
EN CHANTADA

Puro

Desde de Decembro esta
aberta, no Ateneo, a exposición do escultor Prieto.

Os debuxos sobre a História Universal, do coñecido
colaborador de A Nosa Terra, Pepe Carreiro están expostos no bar A Barquiña.

Pontedeume
•MÚSICA
TREME A TERRA

O Venres 9 ás 21,30 h . no
Parque Sarmiento, terá lugar o J º Concerto de Solúlaridade Treme a Terra, en
apoio ao povo Saharaui.
Contará coa actuación dos
grupos de ska, Xenreira,
Desfeita e Salsa Skasa, e a do
grupo de folk Almofrei. A
maiores están previstas actividades paralelas como xogos educativos para nenas
(na Praza Real, ás 17,30 h.),
e tamén charlas-coloquio .

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
RAQUEL LASTRA

A Sala Teucro (Benito
Carbal, 47), acolle durante
estes dias a exposición da
pintora Raquel Lastra.

EL PASO
O Mércores dia 14 terá Lugar no Museu Provincial, a
inauguración da exposición
do_ que foi o grupo El Paso.
•MÚSICA
ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIClA

O Venres 9 a Orquestra
Sinfónica de Galicia baixo
a dirección de Gloria Isabel Ramos, representerá no
Teatro Principal, obras de
López García, Sibelius e
Mendelssohn.

O Martes 13 de Xaneiro terá
lugar no auditório da Fundación Barrié, o ciclo de Un

Santiago

Século de Música Británica:
Tradición e modemidade, or-

• EXPOSICIÓNS

ganizado polo British Council, co seu cuarto concerto
no que o Antonin Dvorak
Trio interpretará obras· de
Frank Bridge, John lreland,
Oimitri Shostakovich.

ARTE E TECNOLOXIA
DO VIDRO

O Venres 16 de Xaneiro ás
20 h, terá lugar a inauguración da exposición Arte e

..
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CURSO DE HISTÓRlA DE GAUZA

A Asociación Socio-PeQagóxica Gale,ga
(ASPO), en colaboración coa Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a CIG (Confederación lntersindical Galega) organiza un ¿urso -de
história de Galiza, desde .a Prehistória até os nosos dias. O curso estará levado por Felipe Arias
Vil, Anselmo López Carreira; Camilo Nogueira,
Pegerto Saavedra, Joam Carmona Badía e Xan
Fraga Rodríguez. As clases impartirarue na Fundación Claudio San Martín. de C. Galicia (Médico Rodríguez, 2. A Córuña), todos os Martes e
Xoves, 18,15 a 21,15 h, desde o 20 de Xaneiro
ao 18 de Febreiro. A matrícula teri un prezo de
7.000 pta, 4.000 pta. para os sócios da ASPG, os
afiliados da CIG e sócios da Agrupación C. Alexandre Bóveda. Parados ou estudante·s 5.500
pta. A inscricióri. pódese facer persoalmeme ou
por teléfonq no local da ASPG, todos os clias de
10 a 13 h. (Laracha, 9-baixo. A Coruña), teléfono (981) 27 82 59. O mesmo curso impaitirase
en datas próximas en Ferro! e Santiago.

horário de 9 a 14 de Luns a Venres. As árbdres tamén se poderán en tre gar nas Aso.._
ciacións de Veciños de Candeán (Devesa,
25), Valladares (Carretera Xeral a Yaladares,
223) e San Xurxo (Saiáns Eiravella, 4).
· T amén a Escola Taller Manuel ·Ji Portela e o
Concello da Guarda organizan únha campaña
de recollida de árbores do Nadal para a sua posterior plantaCión. Participan todos os centros
de ensino e Asociacións Culturais da Guarda.
A recollida comeza o 8 de Xaneiro, na Escola
Taller, os Centros Educativos e as Asociacións
Culrurais. O 19 de Xaneiro terá lugar a plantación en terreo das Comunidades dos Montes da
Guarda, Camposancos e Salcidos. Asimesmo a
campaña tamén contará coa sua parte teórica;
na que se dotará aos participantes dunhas nocións de Botánica da especie, explotación ornamental da mesma e caracterfsticas d~ sua
plantación para a explotación. Maior info~a
ción no teléfono (986) 61 17 27.
PRÉMIO DE NARRACIÓNS XUVENIS

RECOLLIDA DE ÁRBORES DE NADAL

O Concello de Vigo organiza unha campaña
de recollida de árbores de nada! (só Abetes),
co fin de replantalos en parques, xardíns e
montes de uso público. As árbores inferiores a
2 metros poderán ser entregadas no parque de
Castrelos (na· caseta de mantenimento da lagoa), entre os dias 7 e 20 de Xaneiro, en horário de Luns a Venres de 9 a 14 h. Para as árbores superiores a 2 metros, poderán chamar aos
viveiros do Castro (986) 48 22 76 onde se disporá un servizo de recollida a domicilio, en

A Biblioteca Nova 33 co patrocínio da Fundación Caixa Galícia convoca o XI Prémio de Narracións Xuvenis Rua Nova, dotado cun primeiro
concurso está aberto
prémio de 250.000 pta.
aos que sexan menores 18 anos odia 1 de Abril
de 1998, e apresenten traballos (por quintuplicado e cos dados persoais: nome, enderezo, teléfono e fotocópia do DNI ou do libro de família)
dunha extensión mínima de 25 e máxima de
125 fólios mecanografados a dobre espazo. O
prazo remata o 2 de Marzo de 1998 na Biblioteca Nova 33 (Rua Nova, 33-2!!. 15705 Santia-

o

go. Apartado de Correos 637. 15780 Santiago),
ou en cak¡uer das oficinas de Obra social de
Caixa Galícia. Informan no (981) 58 44 36.

III MAN.CONTRO VISUAL
A Asociación Caos convoca o I1I Manconrro
Visual na cidade de A Coruña que se desenvolverá todos os dias do mes de Maio e o primeiro
Xoves do més de Abril no Local do café Garufa
(San Francisco N!!8. Cidade Vella). Est ano
amplian a sua proposta facendo o mancontro
concurso nacional, ao que poden apresentarse
todos aqueles autores ou colectivos que o desexen co número de curtametraxes que queiran,
cunha duración máxima de 30 minutos. O tema é libre, podendo estar realizada en cinema
ou vídeo, sempre en formato VHS. Os traballos
deberán remitirse xunto cos dados persoais e un
pequeno resume ao apartado de correios 4453.
15010 A Coruña. Ou poden ser entregadas no
local do Café Garufa (a partir das 21,30 h), onde tamen se pode solicitar información do concurso. O prazo de entrega é até o vindeiro 30
de Xaneiro. Teléfonos de contacto (981) 12 85
66 e 29 36 61.
ÜFERf A DE EMPREGO

A Asociación Erguete Baixo Miño, precisa para este ano un monitor/a de encad mación
serigrafia e un monitor/a de teatro. Todas aquelas persoas interesadas deben ennegar o seu curriculum no local social da entidade (Colón n!!
20, no edificio do pescador en A Guarda) ou
ben envialo por correio ao apartado 101. 36780
A Guarda. O prazo de entrega e até o Venres

Tecnoloxia do Vidro no Mu-

MONOGRAFIAS DA HISTORIA DE GALICIA

seu do Pobo Galego.

16 de Xaneiro. Teléfono (986) 614407.
CURSO DE MONITOR DE TEMPO LIBRE

A Escola galega de Tempo Libre organiza un
curso de monitor en Orrigueira, que se impartirá entre o 31 de Xaneir e o 23 d Maio n
dependencias municipai . O pr zo d in i ripción esta aberro até o Sábado 17 de Xanerio.
VIII CERTAME CARVALHO CALERO

O Concello de Ferrol organiza o VJII Certame
Carvalho Calero. O certame conta con dous
prémios, un de creación literária (narración
curta) e outro de investigación literária ou
lingüística. Ao prémio de creación literária
poderá concorrer unha narración ou un conxunto de cantos por autor que n n up ren a
cen follas en conxunto sen qu e prefixe extensión mínima. Ao prémio de invc tigación
ncorrer trab llo cunha
lingüítica, p den
exten ión mínima de 50 fi llas. O tr bailas
han de ser inédito (non s c nsiderarán inéditas a t s doutorai x ualifi ada ) .
onxmai 5 pias mái d berán r nviada
ao Concello d Ferrol-Negociado d
ulrura,
co corr pond nte título lema, inJic ndo no
obre VIlI Cename Caroalho Calero, ant do
15 de Xaneiro de 1998 baixo lema e plica. A
dotación rá de 500.000 pta. xunto a pub! i ación d obra polo on 11 d F rrol. R petaran e o or1xinai apr entado incluida a
ua normativa lingüf tica. Para m ior información, poden dirixirse a: Negoci do de ultura Concello de Ferro!. Praza de Armas, /n.
Ferro!. Teléfono (981) 33 67 30. •

fundo valeiro que e prolonga alén do espazo real.

MARINA ÜLIV ARES
O Martes 13 de Xaneiro
abren na Fundación Caixa
Galicia a exposición da
pintora Marina Olivares. A
mostra permanecerá aberra
até 30 <leste mes .

·:J{istoria da Música (jafega
Cantos, cantigas e cánticos
Maria Pi{ar .9L{én

LAXEIRO, CONDE E
CuESAT

Durante estes dias na sala
de exposicións de Área
Central abre a mostra con
obra dos pintare Laxeiro,
Conde e Cuesat.

xa á venda

ÁLVAREZ LLANO

Na Galería argadelos e ta
aberta, até o L7 de Xaneir ,
·a mostra do escultor galego
Benxamín Álvarez: Llano,
unha visión persoal d xeme
como deus manda, feita en
mad ira. Abre d Luns a
Venres cun horário d 10,30
a 14 e de 16,30 a 20,30 h.

O Cine en (ja{icia

XA VIER TOUBES
Finaliza na Casa da Parra a
expo ición d escultor galego Xavier Touh . A m tra acolle o rraballos mátS
recente do autor, así como
obras dos ano oitenta.

•MÚSICA

o

T úZARO

URBANO LUGRIS

Xosé :A/SJgueira

Óesde Decembro esta aberra a exposición de Urbano
Lugrís no Auditório de
Galicia. Baixo o título de

xa á venda

Viaxe arredor do mundo dun
fabu~ olvidado, recóllese
a antolóxica rnáis importante sobre Urbano Lugrís
(1908-197 3) que permete
redescubrir ao pintor, escritor e deseñador galega. Pódese visitar de Martes a
Domingo de 12 a 19 h. A
mostra permanecerá aberra
até o 28 de Febreiro.
ANISH KAPOOR

-

E D 1C 1 Ó N· s

ABOSATlllllA

O Xoves 15 de Xaneiro
inaugurase no Centro Galega de Arte Contemporánea, a exposición do escultor indú Anish Kapoor.
Tratase dunha instalación
para a sala Dobre Espazo,
que consiste nunha gran
cúg ula de 8 metros de diámetro suspendida no espazo
que o espectador contempla d~sde un habitáculo cadrado lixeiramente máis reducido. Pintada con pigmentos vermellos, a cúpula
é percibida como un pro-

REAL FILHARMONlA
DA ÜALIZA
O Xoves dia 15 á 21 h, t rá lugar no Audit ri d
Galicia a actuación da Rea l Filharrnonia da Gal iz ,
baixo a dirección de Helmuth Rilling. O prezo da
entrada será de 1.400 pta.

•TEATRO
MINISTROS
POLA CARA

Encuadre Produccións representará os días 15 e 16 de
Xaneiro no T eatro Principal, Ministros pola cara de Ernesto Caballero. clirixida por
Antonio Simón 1:· interpretada por Ernesto C h ao e
Antonio Ourán Marris.

Vig_o_ _ __
• .CINEMA
CINE CLUBE LUMIERE

Cine Clube Lumiere apre-

Últimos cfros
para
contemplar
as
cerámica$
deXavier
Toubes na
Casa da
Parra de
SANTIAGO.
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• Grupo de Ska-reggae de Vigo
precisa trombón de varas e t.r ompeta para completar a sección de
ventos no grupo . Teléfono (986) 43
37 33 (Ornar) ou 41 81 73 (Manuel) .
•Grupo musical precisa local de
ensaio. Grupos interesados em compartir chamada ao (986) 41 09 62 (lago) ou 41 71 73 (Manuel) .
• Ven de ser publicado o n2 6 do
Abrente, vocelro de Prlmelra Lif\a
(MLN) correspondente ao último trimestre de 1997. Solicitao ao apártado de correios 760 de Compostela
enviando un selo por valor de 50 pta.
• Grupo de Folk non tradicional
busca percusionista (congas, bongós ..). Teléfono (986) 54 81 99. Perguntar por Marcos.
• Merco selos para franqueo con ou
.sen goma, usados estatais ou extranxeiros e tarxetas telefónicas novas ou
usadas total ou parcialme nte. Vendo
selos de 21 , 32, 45, 65, 100 e 200
pta. por baixo da facial. Apartado de
Correios 32004. 28080 Madrid.
• Mércase amplificador para baixo
de 40 w. ou máis, a moi bon prezo,
tamén funda para baixo . Perguntar
por Rodrigo no (986) 21 21 67.

sa da Língua encontra-se já disponível. Contribui para o processo de nor-malizac;ao linguística. Pedidos ao MOL
apdo. 550 de Ourense.
• Calendário Oefesa da Língua 98. Luta pela língua tocios os dias do ano. Solicita-o ao MOL, apdo 550 de Ourense.
• Véndanse accións de A Nosa Te~
rra por precisar dos cartas, son prezo.
Teléfono: (986) 43 46 85 - 26 40 57.
• Vendo catro rodas marca Pire/Ji
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
condicións económicas. No teléfono
(986) 42 18 45, polas tardes perguntar por César Pazos.
• Os Comités Anti-repressivos da
Galiza (CAR) envian gratuitamente o
especial de 4 páginas de O Berro Seco/Decembro 97. A publicac;om contém informaQOm sobre os pressos independentistas galegas, a liberdade de
lnácio Martins, a criac;om da Mesa pola
volta á Terrados P-ressos independentistas galegos, novas anti-repressivas ,
etc. Para além de umha separata de 2
páginas titulada Brutalidade policial

• Mestre acepta un traballo no seu
cuarto anlversário de parado . Manuel (981} 69 56 82 .

contra o independentismo no acto de
invesáduras de Fraga lribarne. Escreber para o Apdo. 827 de Compostela.

• Se tes o traballo dos Hertzainak,
Amets Prefabrlkatuak na sua versión original (non copia caseira) em
formato MC ou LO, pom-te em contacto com1go. Podemos chegar a un
bom trato. Também me interessa nas
mesmas condic;óns o de M. C. D. Jódete. Teléfono (981) 36 25 80. Uxio.

• Véndese Siberian Husky, única
camada na Galiza totalmente branca, pedigre de campións e Rottweiler descendente de campión alemán , pedigre Rosa. Teléfono : (98 1)
65 06 44 ou 909 47 53 02.

• Véndense cachorros de dogo alemán (gran danés). Cobraránse os
gastos durante o periodo de xestación
e lactáncia. Interesados chamar ao
telf. 22 18 32 de Vigo.
•Clases de xaponés. Nativo. Teléfono 62 13 55 Vigo.
• Urx:e 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.
• Para a frente . Novo catálogo de
materiais á venda do Movimento Defe-

• 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. Obxec1ivos, critérios e información no apartado 111.
15300 Betanzos. A Coruña.
• Vendo finca con casa para restaurar en Pexegueiro (Tui). Telf : 929
580922.

O 9rvpo de
teotro La

miento en mi , Melodrama e
Quiereme y verás . T odas

(Ubana

a proxeccións erán no
audit rio Caixavigo ás

repre•enta a
obra
" Cegada d
amor do 9
ao 18 n
VIGO.

20,

o h.

• Mercaria 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 galega,
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 galego (calquer vers ión) . Prégase iroína e bon humor
en : artigos , viñetas, cantos , 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 7-1 96 .

56 29 53.

• o Clube de adictos a

Deep Purple de Vigo ven de sacar a revista
Hush Magazine adicada á Saga Deep Purple e ao rock dos 70 . Á venda
en Elepé, La Columna, Virgin e nos
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen
na cafetería Diseño. 400 pts.

• Merco cancioneiro de Casto
Sampedro . T. Buceta. Langgenstrass , 6. 8184 Bachenbülach. Suíz a.
• Alúgase praza de garaxe en
Vigo , na Avda. Alcalde Portanet, 20.
Teléfono (986) 20 24 69.
• Merco temário, para as próximas oposicións a enxeñeiros técnicos agrícolas, da Xunta . Traballo
e por tal motivo , non podo asistir a
nengunha académia. Chama r de 9 a
13 h, e de 15,30 a 19,30 h , ao (981 )
36 34 72, pergunfar 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 caix a de ritm os , tod o novo.
80 .000 pta. Teléfono (988) 21 27 08,
perguntar por Richar. •

raci ón da exposición de
pintura de Xaime Quessada. Pódese visitar de 18 a

21,JO h.
MERCEDES GONZÁLEZ

XAIM E

O Mércores 14 inaugurarae no Caixavigo a mostra
da pintora Mercedes González Estévez. A exposición
a bre con horário de 18 a
21,JO h.

Publicacións
ABRENTE

Mowmenw de Liberación Nacional , Primeira Liña, ven de publicar o eu
xto voceiro trim tral, Abr nte, qu corr pond a tres últimos meses
d 1997. Con .000 exemplares de tirada, o voceiro conta entre as suas oito
páxinas con anigos como: Organizar e mobilizar a base social do Nacionalismo,
onde se analisan os resultados das eleizóns autonómicas. Euskadi, o pretexto
para recortar as liberdades, onde o Comité Executivo de Primeira Liña aborda
a grave involución política vivida na Galiza en materia de liberdades democráticas e direitos cívicos a mans do gobem o do PP. Carlos Morais estuda en
Os dias que r:ransfarmaron o mundo, os sucesos da Revoluzón Rusa de 1917 no seu oitenta aniversário. Manuel Soto Castiñeira, Secretário Xeral de ADEGA,
expón no seu artigo solucións aos problemas ecolóxicos da Galiza. En XV Semana Galega de Fil.osofia,
Maisú Quintillán González danos a coñecer o programa das vindeiras xomadas de filosofía organizadas en Pontevedra pala Aula Castelao de Filosofia.
Marta Rodríguez, responsável para Europa das
Forzas Armadas Revolucionárias de ColómbiaExercito do Pavo (FARC-EP), debulla nunha intensa entrevista a situazón do pafs sulamericano
e as posizóns da guerilla máis amiga de América
Latina. N a última páxina o voceiro idependen- ,
tista recolle unha longa crónica de lgor Lugris
onde se relata o desevolvimento do XIV Festival Mundial da Xuventude, celebrado o pasado Agosto en Cuba. T amén se pública integramente por primeira vez na Galiza a declarazón final deste importante encontro anti-imperi~lis ta. Pódese peder no Apartado 760 de Compostela.+

Horizontais

• Merco ou alugo casa nos arredores de Pontevedra, teléfono (982)

EsfÉVEZ

vindeir Mércores 14
t rá lugar no
ntro Cultural a ixavi , a inaugu-

c:o

(986) 70 85 92 .

• EXPOSICIÓNS ·
ADA

o

• Precisase mestrela para formar
grupo de cantadeiras. Telefono:

M ÚSICA PARA VER

O 21 de Xaneiro inaugurarase a exposición Música
para ver, na Sala T emática
de Caixavigo. A mostra
aco lle instrumentos musi·
cais de diferentes épocas.
MONDOÑEDO
MÁIS PERTO

Até o vindeiro mes de Febreiro, esta aberta a expo·
sición Mondoñedo máis
perta na Casa das
Artes, colectiva
de artistas entre
os que destacan
Alicia Puchades,
Juan Puchades
Quilis, Mauro
Leiva, Quique
Guerra. Acolle
todo tipo de
arte, desde .a
escultura en
ferro ou madeira até a
pintura'
m á is
avan- .·
guardista. \L ..,

FRANCISCO LLORÉNS

l. Masa formada polos oviños dos peixes 4. O mesmo
que moi 7. No plural, parte ou porción pequena dalgun has causas partidas ou quebradas 11. Ao revés, deus
exipcio 12. Pertencentes á voz 13. Pelo da ovella e doutros animais 14. Sosego e boa correspondencia düns con
outros 16. Ánimo e forzas para facer algo 17. Dialectalmenre, del 18. Cu 20 . Forma do verbo dicir 21 . Acredita, considera que algo é verdadeiro . 22. Organización de
Nacións Unidas 23. Cada unha das cinco prolongacións
en que termina a man ou o pé 25. Frusta, malogra, abor ta 27 . Cada unha das pezas do esqu-deto 28. Embarcación grande .30 . Preposición 31. Pronome persoal 32.
Deidade de sexo feminino 34. Contracción de amáis o
-35 . Elexedes 38. Xunte, reúna 39. O pai do pai ou da
nai.

1. Ao re vés, décimo sétima letra do alfabeto grego que
corresponde con R. 2. Vacío, oco. 3. T erra de labranza
4. A metade dunha causa 5 . Algúns, certos 6 . O mesmo
que tu, ao revés 7. Naturais ou propios da Franza 8. Foito
da maceira 9. N o plural, diminución da secreción de uri-na 10. Cada unha das sección.s xurisdicionais en que se
dividen os tribunais 11. Asociación de pais de alumnos
15 . Que ten maior habulidade coa man esquerda 17. Coméntanos, fálanos 19. Peito ou mama das mulleres 20.
Diario Oficial. de Galicia 23. Capacidade ou. habilidade
para facer algo 24. Lagoa , terreo pantanoso 26. Parte fi.
nal do intestino 28. Ao revés, má is alá. 29. Da natureza
do óso 32. Habilidade dunha persoa para facer algo 33 .
Abreviatura de adverbio 36. Parte final do intestino 3 7.
Río na fronteira con Asturias . +

Caldo de letras
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O Sábado 10, os Rastreros
apresentan o seu novo CD
n a Iguana Club ás 12,JO da
noite. O ¡:irezo da entrada é
de 500 pta.
•TEATRO
CEGADA DE AM.OR

Do 9 ao 18 de Xaneiro no
Caixavigo, La Cubana represen ta rá, Cegada con
Amor de Jordi Milan, un
rraballo que mistura cinema e teatro. O argumento xira entorno a Estrellita, unha
nen a horfa
de 17 anos,
e de viaxe
de estudos
en Barcelona que
vive un·
h a história de
amor.
Taquilla
telefónica no
(986)

23 80
_... 51.+
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Verticais

A partir do Xoves 15 de
Xaneiro estará aberta a ex- ·
posición antolóxica de
Francisco Llorens. Abre
con h.orário de 18 a 21,30
h, n a sala de exposi.ción s
do Caixavigo.
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Outra dúcea de compositores de música clásica.
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Os viciños do Matodoso lembran _asua chegada á Terra Cha despois de 40 anos de asentamento

Colonos, cmfitrións da frisona
xen que voltaba para a casa,
que non aturaba máis tempo'',
lembra. Enterouse un viciño
que vendia pienso e patacas e
tentou convencelo para que
quedara. "Díxome: ti non marchas de aqui !. Deume un monte
de pienso e de patacas para
que puidera darlle de comer
aos animais e comprometeuse
a axudarme no que necesitara".

-*PAULA BERGANTIÑOS

,,.

A Pastoriza, Abadin, Fonsagrada, Friol e incluso Marrocos son
algunhas das zonas das que
proceden os actuais habitantes
do Matodoso, en Castro de Rei.
Teñen igrexa e cemitério pero o
lugar non está recoñecido como
parróquia. Oficalmente é un bairro de Triabá. Os seus habitantes -colono~ empezaron a chegar hai máis de 40 anos. Daque_la as máquinas araron as terras
e fixéronse regadios cos que desecar esta zona da Terra Cha.
"A maquinária, os materiais e os
gastos en xeral pagábanos os
Estados Unidos por un tratado
que tiñan có Franco. O que conseguian a cámbio, iso xa non o
sei", conta Xosé Ferreiro, un dos
colonos de segunda xeración. O'
terreo anegado convertiuse en ·
grandes pasüzais nos que criar
unhá caste descoñeéida de vaca
que chegaba de Canadá. Éra a
frisona, distinguiase pelas pintas
brancas e negras e producia
moita máis cantidade deleite.
"Ao chegar a terra facia augas
a cada pouco. ·Era monte raso
ariegado todo o tempo. Meteron desaugues e achanzaron .
os baixos. Traían maquinária
moi grande que nunca antes se
virá aqui. Facian doce regos a
un tempo ou araban 3 e 4 kilómetros seguidos . Tamén empezaron a construir ,as primeiras
. casas piloto'', explica Xosé Ferreiro. o seu tia foi un dos primeiros en chegar ao Matodoso,
daquela monte do Matodoso. El
asentouse hai 23 anos para
continuar coa explotación. -Ago- .
ra rexenta o bar da vila, unha
taberna con produtos alimentícios situada ao carón da lgrexa. _
"Para os primeiros que cheg¡:iron botar a andar foi moi duro
-explica- Vivían do soldo de
peóns ~que gañaban traballando
na cooperativa, descargando
camións, facendo pistas, pozos,
cunetas. Tampouco habia cociñas de butano e era difícil atopar leñ'a". Cando as parcelas
estiveron divididas , o Instituto
de Urban"ización deu a cadá co-

....... -· ·· ·

Cando chegaron a Terra Cha
Amador e Emérita xa tiñan tres
tillas e un filio. Para poder chegar ao coléxio, unha espécie de
carro de dous eixos e con rodas de goma polo que iraba un
tratar, recollia aos nenas. "Aquí
foi o primeiro lugar de toda a
província no que houbo coléxio
e transporte escolar -sinala Xosé Ferreiro- hoxe estamos sen
nada". Laméntase de que tanto
o coléxio como o Instituto de
Formación Profesion Agrária foran trasladados a Castro.

Pioneiros

A instalación do rego permitiu criar
grandes pasti:i:ais. Sobre estas liñas, Xosé Ferreiro, colono de segundo xera·
ción. Á direita, Amador e Emérito son
dos primeiros povoadores.

só entreguei unha, o resto pa.gueinas con cartas. A máis cara
costárame 13.000 pesetas", canta Amador. Para amortizar as
propiedades tiña . que pagar
18.000 pesetas ao ano. O custe
non foi o mesmo para todos os
viciños. Entre outras causas dependian das hectáreas que tivera a parcela e do tipo de casa piloto. Os catro primeiros anos -de
caréncia- non habia que empezar a pagar as propriedades ,
que debián ser amortizadas en
30 anos. Igual" que no seu caso
a maioria dos colonos xa liquidou por adiantado a débeda.

fono unha casa con terras -de 4
a 6 hectáreas- 3 vacas, 1 besta
e 1 carro. Habia uns vixiarítes
aos que chamaban mallarais e
que controlaban a produción de
leite e a repmdución do gando.
"Cando se instalou o rego, acabouse a miséria -afirma Xosé- · "Ao chegar foi todo moi difícil porOs ·prados empezaron a verdeque a terra tal e como a deixaran
cer, a xente via que os fertilizan- . non era útil. Seguia tendo altos e
tes facian efecto e que a herba
baixos que non deixaban que enera de mellor calidade".
trara a auga para a finca. Cando
chegaba o Inverno -engade
Amador Blanco foi un dos primeiAmador- os desaugues non funro.$ en chegar. Ven de cumprir 80
cionaban e a terra volvia a aneanos e na parede da sua casa
garse. Tamén foi un erro colocar
ainda conserva unha fotografia
as vivendas ao fondo das parceda sua parróquia natal, Barcela,
las, un fillo de labrego non o faria
en Negueira de Muñiz.
así. Da miña terra non hai un me- ·
·· tro que eu non voltara a refacer''.
"As vacas e a besta pagábanse
entregando a cria preñada. Eu
"Aos dous meses de chegar di-

O Matodoso foi a primeira zona
da Terra Cha que se colonizou .
"Chamábanlle o Sector Terceiro
-explica Xosé- e incluía tamén
.1 bárrio de San Xulián de Mos
e as parróquias de Loéntia e
Xustás. Dez anos máis tarde
chegaron os colonos procedentes de Negueira de Muñiz a
Veiga de Pumar e Arnoia".
"O conflito chegou cando houbo
que empezar a facer os títulos
de propiedade -explica XoséEn tempos de Franco colleron
terras de aquí e de acolá e no
momento de facer os deslindes
atopáronse con que as parcelas
estaban feitas sobre monte comunal e terreas de diferentes
parróquias". Acualmente no Matodoso viven perta de 80 famílias. "Menos de vinte vacas non
ten ninguén. Hainos que teñen
até 60 pero a média ven sendo
de 35", explica Xosé . Ademais
do problema da cuota enfréntase as dificultades para garantir
o relevo xeneracional. "Hai parcelas que xa fican abandoadas
que porque non hai quen as traballe", explica Xosé. +

•SUPER OFERTA. e SUPER OFERTA • SUPER OFERTA •
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ÚlTIMA HORA!!

AlGARVE I SEMANA SANTA

DO 5 DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98
IDA E VOLTA

APARTAMENTOS 4 PERSOAS !T· 1>
DESDE

New York ••••••••••••• 62.000
Miami ••••••••••••••••••• 69.000
Ho_n g Kong •• •••• ••• 102. 900
Orlando •••••••••••••••• 65.000
Rio de Janeiro ....... 89.900
Santiago de Chile •• 89.900

E

ntramos tormente ando
no 98 e aquí chega a mi,
ña calumnia mensual,
mollada, cunha chispa que lle
ca u d e , algunha bala
perdida que ! le atrav
u o
p c z , c paraug r to, za,
pat
nl rdad de atender
funerai . E t do para falar de
xe grafía b rmella, a xeogra,
fía do sangue.

~

México ••••••••••••••••• 89.900
Caracas ••• •••• ••••••••• 89. 900
Bogotá ••••••••••••••••• 89.900
Johannesb~rgh ••• 103.900
Buenos Aires ••••••• 110.000

VALIDEZ 6 MESES / ASERTO

Quarteira •••• ."••••••••••••••••••••••••••••••••• S. 100 pta/noite
Vilamoura ~··································· 10.600
Montechoro ••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.200
Alma~ao da Pera ••••••••••••••••••••.•••••• 9.450
Praia da Rocha ••••••••••••••••••••••••••••• 6.000

pta/ noite
pta/noite
pta/noite
pta/noite
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La Realidad. +

VOLVER AO REGO

G

ran enchenta familiar,
pero moito ollo co co,
lesterol e con perder a
liña. Mercar un 16 válvula ,
pero non pasar de cen que xa
di o governo que a culpa dos
acidentes é dos condutores.
Para alternar beba guisqui, pe,
ro consúmao con moderación.
A xente máis guapa e inxenio,
sa fuma Lucky Strike, pero
non se debe fumar porque vá,
rias revistas científicas demos,
tranque produce cancro.

S

SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 • 35151) 82 01 300 - FAX 07 351 S 1 8201309 VALEN~A DO MINHO

E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt

Despois destas Festas todos, .
estamos un pouco pior da ca·,
beza. •

