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Reclaman para GalizJ a competéncia das
caneas fluviais compartidas
0s directores critican á Consellaria polos
problemas da ESO

Xosé Mº Rivera, alcalde
de Fene: "Desde o do
Discoverer as
autoridades deron mostra
de descoordenación"

Mercedes Queixas: "Os rapaces non teñen idea
dos autores que se homenaxean o Dio das Letras"
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A UE dalle boas palabras aos armadores
gal~os

O FMI criara espectativas falsas sobre os
mercados asiáticos

pero aceita a Lei de Pesca arxentina
(Páx. 4)

Mazaricos homenaxea ao viciño morto pola Gorda Civil
en 1963 cando defendia o monte comun
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Ovidio Amboaxe, gadeiro de Lalin ferido pola Garda Civil na tr~ctorada

'Hai un ano Fraga prometéranos que
non habia que pagar a supertaxa'

(Páx 27)

O Papa recoñece a lexitimidade da revolución cubana
-

)

(Páx. 17)

-tfarquivo de Murguia segue pecha

o

aos 1S anos da sua morte
(Páx. 26)

Na opinión de Ovídio Amboaxe, gadeiro ferido pala Garda Civil na tractorada
de Lalin, o Governo central e autonómico comparten a responsabilidade de
que o sector lácteo galega teña recortado o seu direito a producir e, como moitos gadeiros, este home de idade non comprende como Fraga hai un ano
prometeu que non haberia que pagar a multa e agora incumpre a sua promesa.

Ser país ou non ser

Convocada unha no·
va mobilización pa~
ra 0 14 de Febrei .~
S@SJl'ldo os sindicat~s, os d' ·
s estan ame

BAIXO AS RODAS
Hermann Hesse
Acrónica da destrucción vital
dun rapaz a mans
dun sistema educativo opresivo.
Unha das mellares novelas de
Hermann Hesse, por primeira vez
en'lingua galega.
Traducción de de Franck Meyer.
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égase arecoñecer que se vulnerou a~munidade parlamentar dos deputados agredidos

AGarda Civil continua Visitando as casas dos
·1abregos para 'recabar dados'
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Mesmo despois de anunciars~~· a convocatória de novas tractoradas -a Garda Civil comezou a visita a
·moitos labregos que participaron na movilización do 20 de Xaneiro para "recabar dados" a fin de completar unhas hipotéticas sancióds de tráfico coas que os ameazan. Algun sindicalista foi detido e levado
ao cuartel sen citación xudicial prévia e sen formular cargos. Para o PP estas actuacións son "normais",
como .o son tamén que se malle nos deputados eleitos. Diz Guedes afirma estar contento e Fraga apóiao.
repercusión nos médios o
anúncio da convocatória
da manifestación do 14
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ás que se lle debería de
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tractorada foi un fito
máis", afirma.
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dias despois da mobilización labrega. Manuel Castro Villar, membro histórico
do Sindicato Labrego Galega, é detido na sua casa
de Lousame pela Garda
Civil. Non.hai citación xudicial prévia, non se 'lle dá a
coñecer os supostos delitos polos que o levan ao
cuarteliño. Unicamente os
gardas tratan de convencelo de que deixe o sindicalismo e, pergunta vai, consello ven, ·interrógano poias razóns que o levaron a
militar desde o comezo no
SLG.
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Polos mesmos dias, neutras zonas leiteiras de toda
Galiza, es gardas receben
orde de achegarse ás casas dos manifestantes na
tractorada para "completar
dados". O fin que expresan
é "cubrir axeitadamente os
papeis da importantes multas que lle irnos poñer". A
uns explícanlles que estas
multas son "por ter manchada a placa da matrícula'', a outros por ''ter róto un
intermitente", a algun por
"non levar a cadea do remolque", ainda que o tractor tora sen el. Aos participantes máis activos por
"manifestación ilegal", ou
por "mal estacionamento",
cando non-por "non gardar
a distáncia reglamentária e
pór en perigo a condución".
En nengun destes casos
acompa_ñan as denúncias
verbais e as-ameazas cos
papeis das multas ou con
calquer outra proba que
demostrase a veracidade
das ameazas. Algun dos
visitados-nen sequer . levara o seu· tractor, por "non
encenderme coa xi ad.a".
Ao deputado do BNG, Biei- Romai Beccaria participante na manifestación contra a cuota ládea celebrada na Coruña en 1990.
to Lobeira, dinque o van
multar por non ter os papeis do tractor nen o carné de
nacionalista cheos de carraxe.
vacar manifestacións para conconducir, "cando nen o tratorseguir o respeito aos dereitos
era meu nen eu tampou.co· 9
Hai tempo que o SLG ven debásicos dos cidadáns'', declara
guiaba", afirma un dos deputa- . nunciando a represión que se
Roberto García, secretário xeral
dos máis novos do parlamento. · exerce desde a Administración e
de Unións Agrárias. "O PP orgaPara o dirixente do SLG Miguel ... o boicot dos medios de comuninizou auténticos piquetes coa
Mé ndez ·~as visitas comezan _. cacjón, sobre todo públicos. "EsGarda Civil e coa pólicia para
frear a tractorada e, o que é pior ,
despois de ter anunciado que
ta represión foise acentuando
irnos ·celebrar outra tractorada
ainda, tentando desprestixiar as
impedindo .canles para que as
de dous dias. Xa tratan de desorganízacións agrárias puidésenasas xustas reclamacións desmobilizar". "Será casualidade
mos consensuar calquer caste
d.e os meios de comunicación",
que, por duas veces non telede ·política coa . Administración",
tercia Lídia Senara.
diários da TVE do día 27 de Xaafirma Lídia Senra, secretária
neiro aparecesen dirixentes do
portavoz do SLG.
liberdade de expresión
Sl.G cos seus símbolos mentres se talaba da detención de
"Resulta chamativo que,· despois
Para o secretário xeral de
11 colaboradores de ETA?",
CCOO , Xesus -Díaz, resulta esde 20 anos de democrácia, tepergúntanse de~de o sindicato . ñamos que voltar agora a concandaloso que case non tivese

Fernando Acuña, secretário xeral da C IG, tamén co_nsidera que houbo actuacións semellantes "como a de Povisa ,
como a de Barreras, co mo a de Endesa ou Vilaboa, pero nesta ocasión
fíxose patente en toda
Galiza e, ainda que qui xeran acochala nos
meios de comunicación ,
foilles imposíbel pela
sua magnitude e pala
sua cobertura teritorial ".
Acuña considera que a
manifestación do 14 de
Febreiro "é moi importante tanto para os sindicatos e partidos políticos
como pa~a os colectivos
sociais . E preciso porlle
freo a estas actuacións
ilegais contra os traballadores".

O PP xustifica
a actuación
'

1/)

~

~ Para o PP , as protestas

~ son "algaradas ilegais" .
~

Asi definiu a tractorada
do 20 de Xaneiro o seu
voceiro parlamentar Xaime Pita. Ademáis, xustificou a represión policial
"para garantir a libre circulación
fronte a grupos minoritários que
pretendian sitiar Galiza". Os golpes e tarascadas que sofreron
os deputados no uso lexítimo da
sua función, conculcando os
seus dereitos de inviolabilidade
foron reducidos por Pita "a pretender ter previléxios que non
teñen outros cidadáns e fachendear co seu carné diante dos labregos ". Para o PP os problemas todos son da herdanza do
PSOE e responsabilidade do
BNG "por ser tan radical".
>

Xosé Manuel Beiras, voceiro
Pasa á páxina seguinte

/
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un pasmón contra os cidadáns.

Ven da pWna anterior

do BNG, acusou ao executi.vo
de "amordazar aos cidadáns,
aos médios de comunicación e
aos portavoces parlamentários
con accións antidemocráticas",
denunciando que non aparecian na TVG as agresións a
parlamentários en Lalín por
máis que se tivesen demandado as titas . Francisco Trigo,
parlamentário que estivo presente no Deza, afirma que tentou negociar co representante
da Garda Civil para que non
cargase e, "ao pouco de chegar a un acordo produciuse a
carga". Sorprendido manifesta
que "estes señores .pretenden
ter o dereito a andar a paus".
Tanto Beiras como Trigo criticaron duramente o intento de
impedirlle a un fotógrafo que
sacase instantáneas de represión.
O voceiro socialista, Emílio Pérez Touriño , lembrou que "os
trastornos de orde pública sucederon cando os gandeiros
pretenderon expresarse na rua
con todo o dereito democrtático ". Anxo Guerreiro, pola sua
banda, cuestionou o coeficiente
intelectual de Diz Guedes, asegurando que foi utilizado como

Xosé Manuel Beiras perguntou- .
lle na reunión da Deputación
Permanente ao voceiro da dereita se tamén era un "algareiro" Xosé Cuiña cando participou en 1990 noutra tractorada
en Lalín. Beiras afirmou que,
en todo caso, "só lle corresponde ao poder xudicial interpretar
se os manifestantes actuan fóra ou dentro da lei e non ao
Presidente da Xunta ou ao Delegado do Governo. Tamén puxo de manifesto como Diz Guedes incumpliu o compromiso ao
que se chegara o día anterior á
tractorada de "a.ctuar unicamente se se corta o tráfico".
Todas estes argumentos non lle
farón daboncfo ao PP, que se
negou a convocar un pleno ex- ·
traordinário e xustificou a actuación represiva. Díz Guedes tamén declara non arrepentirse de
nada e afirma "estar moi ledo
palas críticas que estou a receber". Secadra porque cumplira o
seu obxextivo, como denúncian
desde o SLG : ''trataban de acochar o problema do leite e non
lles importou converter unha·mobilización legal e democrática
nun problema de orde pública".+
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Ovídio Amboaxe, gadeiro ferid9 pola policia na tractorada

'Se non nos deixan traballar, que nos maten'.
"Tirar pedras noA é o naso, ~o
: · naso é traballar, ·e se norí nos
deixan tráballar, ·meHor que nos
maten". Quen tala asi é Ovídio
Amboaxe e exprésase con semellante contundéncia porque
o Martes 20 de Xaneiro tivo
que ser evacuado en ambuláncia logo dunha interven_ción dos
GEOS para reprimir en Lalin un
piquete integrante da tractorada que protestou c<:mtra _a im-posición da supert~a por ex- . .
ceso de produción de· leite.

Ovídio Amboaxe Varela non é
1;1n extremista, vive e traballa
nunha explotación gadeira en
Cércio, Lalin, e reclama tanto o
seu -direito a producir como a
posibilidade de manifestarse,
sobretodo "cando non faciamos
mal a ninguén".

me de Franco para facer unha
comparanza co presidente da
Xunta. Frente a este, Amboaxe
demonstra un auténtico talante
democrático: "Non voto ao PP
-asegura-, quen o fai prexudícanos a todos pola política que
ese partido leva adiante, pero ·
cada quen ten direito a votar a
quen queira".

Ovídio Amboaxe non coñece a
·x an Miguel · Diz Guedes, ó delegado do Governo, pero si a
Manuel Fraga, e nas suas declaracións venlle ·á boca o no-

Na opinión de Ovídio, o Governo central e autonómico comparten a responsabitidade de
que o sector lácteo galego teña
recortado o seu direito a próducir e, como moitos gadeiros,
este home de idade non comprende como Fraga hai ·un ano
prometeu que non haberia que
p~gar a multa e agora incumpre a sua promesa.
Ovídio Amboaxe. está divorciado, ten dous tillos ausentes e
vive co seu irmán e a sua cuñada. Como -o seu único meio
de vida é o agro, non ve outra
saida á sua vida que a de "seguir manifestándose porque
outra alternativa non nos dan".

Xosé Crespo, Alcalde de Larm (PP), porticipo na manifestación en deferua do sector lácteo.

"Estaba parado nun cruce onde
estaban os tractores -explica
ao contar que sucedeu ao intervir ·a policia-, cando de repente cargaron os GEOS. Non
tiven tempo a nada, non puden
fuxir; chegaron, déronme tres
porradas e mancáronme nunha
variz dunha perna e algo nun
brazo". Como consecuéñcia da
intervención policial, acorrida á
meiodia, Ovídio Amboaxe houbo de abandonar a tractorada
no interior dunha ambuláncia e "
poñerse a tratamento médico .

~
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Ovídio tala con medo . Dun
tempo a esta parte, en todas as
explotacións gadeiras galegas
todos calan aó ser interpelados
acerca das cuestións de produción , só respostan os titulares
da explotación , neste caso a
cuñada de Ovídio. "Non sei cal
é a nosa cota de p·rodución nen
a canto ascende a multa da supertaxa ", afirma Ovídio sen
convicción.+

En defensa dos dereitos fulldamentais
O 20 de Xaneiro producianse dous feítos inauditos nun
estado de dereito_ Por unha banda, a Garda Civil
arremetia contra parlamentários e, pala outra, o
Delegado do Governo, Diz Guedes, e o voceiro do PP
no Harreo, Pita Varela, non só xustificaban esta
actuación senón que afirmaban que "os deputados
están para trab~llar", tentando desacreditar a preséncia
dos cargos eleitos nas reivindicacións cidadáns.
Actuación policial e declaracións son as duas caras da
mesma moeda que acochan non xa un déficit de
cultura democrática, impensábel en calquer país
europeu, senón unha profunda concepción ditátorial.
Os deputados son os representantes dos cidadáns
elexidos para que solucionen os seus problemas, polo
que a sua abriga é estar máis perto posíbel dos seus
representados, saber dos seus degoiros é tratar de
solucionálos. o desmanfelamento lácteo non afecta xa
unicamente a un colectivo máis ou menos aníplo de
. cidadáns que se atopan agredidos por'decisións
políticas, senón que é básico para a sobrevivérícia de ·
Galiza como nación, ao·ser 1,m dos seus principais
sectores productivos. Non é unha protesta artificial a
dos gandeiros, nen unha plaga estraria, senón unha
demanda léxica, aquelada e resolúbel, como se veu
poñendo de manifesto desde hai dez anos .

o

Estar xunto aos eleitores defendendo os seus

lexítimos intereses é o principal trab~llo dos
parlamentários. Non se trata de aparecer en . .
catástrofes, en festqs gastronómicas, en romarias e en
inaguracións, senón de facer política: coñecer de
primeira man os problemas, 9iscutir alternativas,
propoñer solucións e presionará Administración, tanto
parlamentarmente_como na acción social. Só asi se
evitan as roturas sociais inducindo a grupos a coller
outras vias máis expeditivas de defender os seus
·dereitos: Só con esta forma de actuar se pode
· entender a democrácia participativa, se podeh
considerar organizacións·políticas vivas e se pode
realizar unha verdadeira pol_füea democrática. ·
Os parlamentários do BNG, ós de EtJ,EG e alguns·do
PSOE deron un nídio exemplo, no máis puro > ~
· parramentarismo, do que debe ~era acción pqlítica.
No caso dos nacionalista é :s_ignifiéativo que eslivesen
todos e cada un dos represeritañtes parlamentários
nas mobilizacións. Ser alternativa.de governo·significa
ter programa, propostas próprias pero !amén d~fender
os intereses cidadáns, reivindicar cori ~les, ser·a sua
voz, a sua forza de presiórÍ.Conexión coa sociedade
civil e atitude reivindicativa que mesmo debe de estar
presente no caso de chegar ao. Governo (municipal ou
autonómico) naqueles problemas nos que non se teña
a capacidade normativa suficinte para darlles
·solucións ás lexítimas reivindicacións cidadáns.

No PP ainda séguen _confundindo democrácia
orgánica con demo·crácia parlamentária, política
(utili~an esta palabra para-sacarlle lexitimidade á
tractorada) con ilegalidade, consecuentes co seu
pasado e coa chama que arde no altar azul dalgunha
casa paterna. Tentan, deste xeito, agrilloar á política
entre as catre paredes do Hórreo e facer dos
parlamentários unha ·espécie de funcionários que se
reunen para facer tertúlias uns días á semana, coma
se fose á hora do café. Porque tamén no
· Parlamento, onde queren situar o ritual da política
para furtarlle ~o povo a capacidade de intervención e
decisión, restrinxen a participación dos _
parlamentários con regulamentos deturpadores do
parlamentarismo .democrático e actuacións
, - mecánicas e prepótentes parapetados na maioria
absoluta e no control das_empresas de
comunicación.
A situación, xa recorrente, ten tal gravidade que se
xustifica amplamente a manifestación convocada para
o 14 de Febreiro polos sindicatos "En defensa dos
dereitos fundamentais". Dase deste xeOo un salto
cualitativamente importante na oposición a Fraga
lribarne, ausente nestes últimos bito anos: por primeira
vez todas as forzas de oposición á dereita van estar
unidas por un obxectivo irrenunciábel , a Democrácia. +
ANOSA TERRA
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OGoverno Menem asegura que segu-eas récomendación da UE

AComisaría de Pesca dá a razón aos armadores galegos
pero defende a nova Lei de Pesca arxentina
· tina non fai outra cousa que incorporar a recomendación de
Bonina de incorporar mecanismos de reducción progresiva.
Esta semana anunciou que a
nova Lei de Pesca aplicará un
imposto especial do dez por
cento sobre o total capturado.
Os armadores vigueses coidan
que tanto a liquidación de emprego como o imposto forzarán
en prazo breve a completa exportación da frota austral galega.

e<> G. LUCA

A comisária de Pesca da UE
mantén unha doble lingl!axe
para o caladoiro austral: dunha parte anima a Arxentina a
reclamar o 75% do emprego
abordo dos conxeladores e a
imposición dun imposto sobre
capturas e doutra asegura que
vai defender os postos de traballo dos mariñeiros galegas.
Ao referirse á polémica suscitada pola nova Lei de Pesca, o
governo arxentino sinalou esta
semana que son os próprios
técnicos da Comisión Europea
os que lle recomendan a estratéxi a de integración plena na
flota mista para poderen subir o
valor das exportacións e aseg_urar a continuidade deste sector
mediante a progresiva nacionalización. Con todo, representantes da Comisión de Pesca aseguraron en Bruxelas aos armadores de empresas mistas no
mar Austral que defenderian ás
dotacións dos barcos, sobre todo pola repercusion que as nacionalizacións para o emprego.
Pero Arxentin_? apoia a proposta
reforma legal do regulamento
pesqueiro nas declaracións de
Emma Bonina en relación co direito dos paises asociados nos

Máis dunha dúcia de paises superan a cuota de capturas de peixe nas augas do mundo dos barcos galegos.

barcos de bandeiras europeas a
participar no traballo abordo. En
concreto cita documentos elaborados pola Comisión de Pesca
nos que se indica que as concesións de pesca s:leben ter a contrapartida do acceso aos mercados comunitários.

A Comisión ten indicado en relación con outras pesqueirias coma a do fletán, que o mantemento do rendemento potencial
óptimo do caladoiro unido á mellara dos sistemas de detección .
e extracción , danan o equilibrio
entre estarzo e recursos. Arxen-

Os arxentinos sinalan que o secretário de Pesca do Governo
Aznar recomendou públicamente
máis respeito para os recursos
pesqueiros e un esforzo para mellorar a eficiéncia dos barcos, en
liña co que preconiza a Comisión
de Pesca. En contraste co que
recomenda o secretário xeral de
Pesca Marítima a produción da
pesca do Estado baixou de millón
e médio de toneladas no ano
1974 a 1.290.000 en 1993 e a
frota conxeladora que tiña 230
unidades no ano 1989, na maíoria galegas, queda en 80 na altura de 1991. Pola contra, o aproveitamento dos recursos mariños
é a cada máis intenso en todo o
mundo. O Xapón , que nos últimos trinta anos disputa o primeiro lugar na lista de paises pesqueiros ao Perú e á China, pasa
de pescar case 7 millóns de tone-

ladas no ano 1961 a 1O millóns
no 91 . O Perú extraia 5,2 no 61 e
no 91 obtén case 7 millóns. No
ano 1961 España é o noveno Estado pesqueiro do mundo , o décimo no 71 e pasa ao lugar 18 en
1981. Ainda que dez anos máis
tarde recupera unha posición, supérano en capturas México, Canadá, Corea do Norte, Dinamarca, Noruega, Filipinas, Corea do
Syl, Thailándia, lndonésia, India,
Estados Unidos, Chile, Perú , a
URSS, Xapón e China.
Os deputados do BNG Bieto Lobeira e Francisco Trigo, apresentaron unha proposición non
de lei dirixida a manter a integridade da capacidade estrativa
doa frota austral. Conxurando o
perigo de desaparición dos 70
conxeladores de capital misto ,
os parlamentários nacionalistas
dinque a nova Lei de Pesca poderia significar o pa~o de 700
mariñeiros galegas. "E evidente
-din na sua proposición- que esta medida é consecuéncia do
peche en falso da chamda crise
do fletán na que nen a Unión
Europea, nen o Estado Español ,
nen a Xunta puxeron as bases
para evitar decisións unilaterais
dos Estados costeiros que romperon as regras de xogo establecidas na Orde Internacional
para a pesca". •

O grande.mi t"ri
na ria d F rr 1

o convento. Os viciños non entenden, nen eu tampouco, a teima en fotografarse coa catástrofe como telón de fondo, cando
deberian de acunicarse detrás
da cadeira do seu despacho cheos de vergoña. Só os tontos se
refouzan nas suas bu_rrámias, pero ·os cargos públicos pretenden
inmortalizarse con elas. +

•
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Diz Guedes detrás da.moción·de
censura contra o alcalde popular de Tui
Os ·dous concelleiros do PSOE de Tui, un tránsfuga nacionalista, un da CNG e cinco escindidos do PP -do sector
que apoia o delegado do Governo, Xan Miguel Diz Guedes- aliáronse para apresentar unha moción de censura
contra o alcalde do PP de Tui, Miguel Capón Rei. Os concelleiros do BNG non apoian a moción. O cámbio no governo ·municipal de Tui débese aos enfrentamentos internos no seo do Partido Popular. Capón Rei controla a dirección local, pero o outro. barón da vila, Diz Guedes, quer derrubar a Capón para colocar un alcalde dos seus, que neste caso será António Fernández Rocha. O conflito praticamente arrástrase desde coniezo do mandado da actual
corporación municipal. Mália alentar a crise; a última hora
Diz Guedes criticou a moci.ón por inoportuna. No caso do
PSOE, este partido expedientou aos dous concelleilos socialistas que apoiaron a moción, pero non os expulsou. +

Xosé Castro prosegue a sua cruzada
contra o BNG de Ponteareas _

,

M mbros do Consello Nacional do BNG na nominació!l de candidato das pasado eledóns autónomicas.

Definirá un modelo alternativo áUE

O medre eleitoral obriga ao BNG a contretar
a política de alianzas na sua VIII Asamblea
-0- P.C.

Entre os dias 6 e 7 de Xuño
celebrarase a VIII Asemblea
Nacional do BNG, cun único
documento de traballo através do que se fixarán os obxectivos políticos da frente
nacionalista a nivel estatal,
diante da cuestión da reforma do modelo de estado, a
nivel europeu, para artellar
un modelo de UE alternativo
e a nfvel galego, para acadar
un governo ao servizo do país.
Xosé Manuel Beiras, que apresentou estas bases tras da celebración do Consello Nacional o
pasado sábado 24 de xaneiro,
resaltou a importáncia de que a
Asemblea se celebre antes das
elecións municipais e europeas,
porque permitirá a todos os afiliados "estabelecer a política de
alianzas, pero non só para periodos eleitorais".
O incremento de representación
nacionalista nas pasadas eleicións ao Parlamento galega e o
previsíbel incremento nos próximos comícios xerais, municipais
e europeus abrigan, segundo o
portavoz nacional do BNG, a elaborar "o deseño dunha liña política máis amplamente definida" ·na
que se analise e prevea o papel
que xogará a frente nacionalista
no novo marco que se apresenta.
Beiras asegurou que "é moi verosímil" que se adianten as elecións cando o estado español
cumpra os critérios de converxéncia e entre na moeda. única,
polo que se "necesita un deseño
de política de estado, non só palas implicacións que ten para
Galiza", concretando un modelo
no que o Senado xogue o papel
de cámara de representación territorial das nacións e cunha

análise pormenorizada do sistema de financiamento autonómico en relación co modelo político que se estabeleza.
No plano europeu e prevendo
que o BNG obteria representación no parlamento de Estrasbu rgo , a Asemblea Nacional
perfilará, en base á ponéncia
política, "con máis rigor e concreción o deseño, cara un modelo europeu alternativo", ademais de analisar os acordes do
cúmio de Amste.rdam , as consecuáncias da unión monetária e
as repercusións da própria superestrutura política da UE . Ao
tempo, no ámbito peninsular terase en canta de forma especial
a "importáncia estratéxica das
relacións con Portugal e coas
forzas políticas portuguesas".

Eleicións municipais
Canto á política galega, o reto
que se lle apresenta á forza nacionalista son as eleicións municipais, segundo Beiras "pola necesidade dunha perda de bases de
apoio e de institucións nas que
ten presenza a nível local o PP,
que é unha das claves da cidadela de Manuel Fraga lribarne".
De cara a estes comícios elaboraranse unhas bases, a aprobar pala Asamblea Nacional, para o deseño dun programa _de
g~>Verno para política municipal.
"E necesário facer un progra!:Tla
de governo para as cidades .no seu conxunto, sen prexuizo da
singularización adicional. O BNG
sempre tivo a visión de que as
eleicións munícipais e a política
municipal son autónomas, pero
que debe haber unha visión doconxunto do país para evitar que
sexa un reino de Taifas", explicaba o representante nacionalista. Alén deste programa global,

elaborarase un específico para
as cidades e grande~ cidades,
porque "teñen unha problemática cualitativamente diferente do
médio rural e dos concellos e vilas cabeceira de comarca".

Política de pactos
Diante da próxima convocatória
de comícios municipais, europeus e dun posíbel adianto dos
xerais, a Asemblea Nacional tamén decidirá sobre a política de
alianzas, "non só para perlados
eleitorais", tal e como especificou
o líder nacionalista. Para Xosé
Manuel Beiras, cando se fala de
elaborar un deseño, "trátase de
que estamos en interlocución
con distintas forzas políticas nacionalistas como Eusko Alkartasuna e PNV en Euskadi, con CIU
en Catalunya e con IU e co
PSOE a nível de estado" o que
exixe o estabelecimento duns critérios políticos para traducir estas relacións "nunha política de
alianzas, sexa a nível das Cortes, sexa para o tratamento e
análise de problemas de estado".
Pero tamén se avaliará o posíbel
estabelecimento de alianzas con
forzas políticas europeas como o
Partido NacionaliSta Escocés ou Galés ou con outras con presenza en Estrasburgo.
A nível municipal. Beiras expli:cou que a liña seguida polo
BNG -foi a de facer constar que
o frente nacionalista "estaría a
prol de acordos· para as alcaldías e governos· municipais coas
forzas políticas que estivesen do
outro lado do PP, nomeadamente co PSOE, con todas as peripécias que houbo". Segundo
Beiras, esta postura permitiu
que en moitos concellos nos
que o PP foi a forza máis votada, governaran os socialistas ou
os nacionalistas.+

O alcalde de Ponteareas, Xosé Castro (PP), segue a negar
ao BNG a liberdade de expresión e alguns dos seus direitos políticos. O último exemplo corresponde á multa
imposta a dous militantes desta organización por empregar megafonia fara do horário estabelecido, que non
excede unha hora cada dia. A multa ascende a 50.000 pesetas e sanciona a Daniel Costal e Marcos López por
anunciar un mítin de Xosé Manuel Beiras durante o pasado mes de Agosto. Para os nacionalistas, o expedente é
djscriminatório, ~a que durante a campaña das eleicións
autonómicas "o PP utilizou megafonia nas ruas durante
duas semandas e a todas as horas". Para o Bloque, a ordenanza local do ruido pretende máis coartar a liberdade
de e·xpresión que protexer a saude.+

Oorzamento para 1998
aproxímase ao billón de pesetas
O orzamento para Galiza no ano que principiamos ascende a 920.000 miUóns de pesetas , segundo o proxecto de
lei apresentado diante do Parlamento polo conselleiro
de Economía Xosé António Orza o pasado Martes 27
de Xaneiro. O proceso de aprobación destes presupostos non concluirá até o vindeiro dous de Abril. A maioria
absoluta coa que conta o Partido Popular no Parlamento garante unha aprobación sen as modificacións do orzamento introducidas polas emendas da oposición.+

Francisco Vázquez baleira de contido
a conferéncia do PSOE do 14 de Febreiro
Deputados, senadores e membros_da Executiva do PSOE
reuníronse o Martes 27 de Xaneiro en Compostela para
definir a liña política que van a seguir nos vindeiro$
meses tanto no Parlamento como na vida municipal. Sen
embargo, Francisco Vázquez, quen presidiu a reunión, pecha filas sobre o seu liderazgo obrigando ao
posicionamento dos membros do PSOE de cara á conferéncia que van celebrar o 14 de Febreiro e que reunirá a
máis de 700 cargos. A conferéncia non é o congreso
extraordinário que pedían tanto Xerardo Estévez, alcalde
de Santiago e crítico con Vázquez, como o ex parlamentário Ceferino Diaz. Pero xa sinalou Miguel Cortizo, á saida
da reunión do día 27, que non se van tratar cuestións de
fundo na próxima conferéncia, nen discutir sobre a
idoneidade das persoas que dirixen o PSOE. Estévez, que
pretende apresentar unha alternativa que pasa pola marcha de Francisco Vázquez, considera a conteréncia unha .
ocasión para falar "sen limitacións xa que o partido ten
un importante _problema po~ítico e ideolóxico".+

A liberdade de Vioque

recorrida polo fiscal antidroga
O fiséal antidroga, Javier Zaragoza, recorreu a libertazón
de Pablo Vioque, ex secretário da· Cámara de Comércio
de Vilagarcia de Arousa, quen saiu do cárcere o Venres
23 de Xaneiro tras pagar unha
fianza de de~ millóns de pesetas.
Zaragoza opina que o xuiz Javier
Gómez de Liaño deixou en liber.d ade a Vioque polos intereses
que ten postas noutras causas e
en vísperas de que a investigación que implica a Vioque pase a
mans do xuiz Baltasar Garzón. O
ex secretário da Cámara de Co- .
mércio arousana está implicado
Pablo Vioque.
no transporte de duas toneladas
de cocaína e foi encarcerado pola
testemuña dun narco arrepentido, Manuel Váquez , aoque
Liaño tomou declaración pero non deixou en liberdade . +
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.OPtNIÓN
GOVERNO" POLA ING E COMISIÓNS LABREGAS, E CON,
EN 1998 CÚMPRENSE 20 ANQS DAS DUAS XORNADAS DE
LOITA REALIZADAS POLA ING (INTERSINDICAL NA, . TOU CO APOl_O DA ORGANIZACif?.l'J ESTl)DANTIL ERGA
CIONAL GALEGA) NOS PRIMEIROS TEMPOS DA TRANSI,· E A AÑPG (ASEMBLJ;:A NACIONAL -POPULAR GALEGA):
ERA A PRIMEIRA VE.Z QUE SE INTEN°TABA ORGANIZAR
CIÓN. A XORNADA DE LDITA 00 27 DE XANEIRO DE 1978
,FOI CONVOCADA "CONTRA 'A .POLÍTICA ECONÓMICA DO
EN TOOO O TERRITÓRIO GALEGO UNHA PROTESTA XERAL.

.,_ REXIÓN
PERIFÉRICA OUODE
SEMPRE
: -

CÚMPRENSE VINTE ANOS DAS XORNADAS DE LOITA DO 78 .

MOBILIZACIÓNS QUE-ABRIRON CAMINO

O Eixo (voceiro da ING) cifraba en 30.000
os participantes nesta primeira Xomada de
Loita, e detíñase logo en comentar as inc-i,
déncias que se deron en cada cidade e vila.
Resulta clarificador un comunicado de
CCOO de Lugo, que entre outras cousas
afirmaba "Reafirmamos o noso apoio ao
Pacto da Moncloa (mentres este sexa cumprido) xa que é a única alternativa hoxe
para sacar o país da crise económica... chamamos a todo o povo de Lugo a non cair
na actitude irresponsábel da ING, e iso se
fa¡ non participando na Xomada de Loita... ";na Pontesa aparecía un cartel (en castelán) que decía textualmente ~Por la unk
dad, Organicémonos, No al paro, Tu debes
decidir. EÍígenos con tu voto, Somos responsables, Adelante con CCOO".
As loitas ·do nacionalismo durante os anos
1977 a 1979 están enmarcadas na oposición
tanto ao novo modelo de descentralización
do Estado (moi por debaixo da reivindica,
ción dunha confederación de nacións, as
chamadas "Bases Constitucionais da nación
Galega",propostas polo BNPG), como as li,
mitacións que se impoñen aos anceios dun
marco laboral democrático. Lembremos que
en 1978 asínanse os Pactos da Moncloa e
vótase a Constitución Española, que forman
en gran medida os peares da chamada "tran. sición democrática". Pero es tes son anos ta,
mén de grandes loitas nos convénios colectivos sectorais e contra os primeiros procesos
de desmantelamento industrial; como non
lembrar que en 1978 déronse conflitos como
o de Unión Craditcrr en Ourense, e os de Ascón, Corfi e Regojo na comarca de Vigo.
O 5 de Abril CCOO e UGT súmanse á
"Eruohuelga" cun paro de 1 hora, evidentemente como unha .resposta á xomada cdnvocada dous meses antes pala ING. O 23 de
Maio, facíase unha aserriblea -de traballadores de Ascón no pavillón de As travesas, en
Vigo, na que os obreiros do asteleiro ían decidir se aceitaban as propostas· da patronal
de entrar con despidos, apoiada por CCOO
e UGT ou se contin~aba a folga, ·postura da
ING (USO era aml?igüa), gañou a proposta
de "Todos ou ningún" defendida, polo nacionalismo. Como consecuéncia da postura
de USO neste conflito nace a CSG, que
posteriormente se·unificará coa IÑG.

halladores e entre os cadros.sindicais).
No mes de Xuño o sindicalismo nacionalista
convoca outra Xornada de Loita, de novo o
día 27, en "Defensa do
pqsto de Traballo".
Xustifican a medida, a
grave situación en empres as c_o mo Ascón,

Cprfi, Regojo, Bein, Menaco, San Remo, Unión
Cradytor, Barros-Chavin, Castro Caride, Unicar ... Neste caso a convocatória é só da ING e
as CCLL, ANPG, ERGA, UPG e UMG
apoian a protesta. O Eixo valora en 50.000 os
participantes nos paros, _
asembleas e manifestadóns durante a xoma·
da. O 27 de Setembro
de 1979 realizouse unha
terceira Xornada de tdita, con idénticos obxectivos.

sociais que mudaron en gran medida a realidade política de Galiza. Pero tamén é un período que amosou que cando hai unha análise correcta, entrega e honestidade per oal,
atrevemento e desexo
de cambear a situación,
pódense conquerir cousas que parecerian impos íbeis de acadar.
Quen non lembra os
abouxamentos por falar
galego nas asembleas, a
rexouba, as descalificacións por "vir de rapaces" as propostas de loita e mobilización. Pero,
mália o argumento
oportunista e dereitoso,
tanto dos neofranquistas como da esquerda
españolista, os labregos,
obreiros e mariñeiros,
as xentes batidas pola
dependéncia e a explotación capitalista, déronnos a súa confianza
loita tras loita, e cada
veí en maior número.

'Durante as xomadas
hai .tensións
nas=empresas
coa· patronal,
e coas·outra:s centrais,
así como detidos
."
-pola'po l',1c1a

Durante as xomadas de
Durante esta xeira coloita hai tensións nas
empresas coa patronal,
lleron cqrpo os xérmo,
e coas outras centrais,
los que naceran ou se
así como retidos e detiempezaran a xestar
dos pola policía. Na do
poucos anos antes, du27 de Xuño do 78 o
rante a pelexa clandesGovemo Civil de Lugo
tina contra a ditadura
sacaba unha nota contra a protesta, qúe se
franquista, e serviron asemade como preparapublicaba en El Progreso e manifestaba a sua
ción das grandes folgas xerais de 1985. Foron
satisfación polo responsábel comportamento
momentos nos que desde a esquerda españode asociacións, grupos políticos e sindicais e
lista se deixaron polo camiño parte das reientidades en xeral, que repudiaron unánivindicacións de toda a etapa franqui ta, isto
mente esta convocatória, que só .pode en~
provocou momentos difíceis e de aillamento
tenderse como un atentado mili ás liberda,
pata o nacionalismo de esquerda. O tempo
amosou o perverso daqueles acordos e pac,
des conseguidas, e aos plans económicos e
sociais indispensábeis para a estabiHzación
tos, e as limitacións da Constitución, tanto
democrática". tempo non pasa, vinte anos
para nación galega como para a clase trabadespois estas verbas pódense escoitar ainda
lládora. En boa medida, moito do que pasa
na boca dos actuais responsábeis das forzas _ hoxe ten nestes feítos a súa orixe e responsapoliciais en Galiza.
bilidades.•

'

.

Desde sempre ouvín falar da situación
de Galiza enmarcada dentro das rexións periférica europea . Cento de
análise serviron para amo ar qu i toé
así e mái que o foi. D sa maneira deixaron claro o grande di tanciament
económico, político, cultura l etc., a
longo da história. As raz 'ns hi tórica
de porqué ómo a i.
Porque sen estradas non hai c mércio,
porqu
illamento retra a a evolución
I>orque todo i o dificulta o de nvolv mento cultural. E así xa sabemo porque
Galiza foi e é unha rexión subde envolvida. Explicación tranquilizadora para as
nosas conciéncias, porque podemos des.cargar a nosa responsabilidade en sirnacións históricas.
Non penso que exisran moitos fenómenos en Galiza tan ben estudados coma
este. A miña única dúbida é coñecer se
-a>a mesma intensidade- se estuda co,
mo facer que Galiza deixe de ser subdesenvolvida.
Esta dúbida -case insultante- surxe do
cámbio de escenário que implicaron as
novidades tecnolóxicas dos últimos
anos e na eguridade de que no próximo o mundo terá cambiad moit
máis rápido.
Paréceme e tupenda a mellar viana
que estamos apreciando en toda Gali,
za, que e achegue a enerxia até a úl ima parróquia d · Aneare ou que a e nexión telefónica deix e er un lux
nalgun lugare de G liza.

o

A década dos 70 foi unha etapa rica en loitas

MANUEL MERA

é Presidente da CIG

Xosé Lois

Periféria implica a exi téncia un centr
e dun distanciament . Inc municaci n,
aillamento. E este o vocabulário l
no limiar do século XXI?
En momentos nos que a telefonia móbil
permite comunicacións vía satélite a prezos cada vez máis asequíbeis ou cando
existen sistemas dCi conexión informática
en tempo real con calquer parte do mundo, parece que termos como distáncia ou
fronteira perdeh valor na argumentación
"periférica" dos desequilíbrios.
Pergúntome cómo nos estamos achegando aos novas méios de comunicación do
Século XXI; se nas escolas variou o siste,
ma de ensino ao ritmo que á tecnoloxia,
se os concellos da Galiza menos desenvo lvida "abren fiestras" (informáticas,
por exemplo) para que os veciños máis
pequenos non medren cun horizonte
moi limitado á sua terra.

O Eixo do mes de _Maio facía referéncia a
que a ING xa acadara 850·delegadÓs durante o proceso de eleicións sindicais, as primeiras democráticas, e o do mes de Xuño marcábase como obxectivo conquerir 1.000.
CCOO é a primeira central sindical, tanto
polo número de delegados como pola súa
consolidación organizativa, e a UGT prind·
piaba a súa andadura, conseguía uns locais
que lle cedía ·o govemo da UCD, e tiña unha persoa en Vigo que "andaba en moto"
asinando. os convénios que lle puxera por
<liante a patronal (cando menos así e con
canaxe se comentaba nas asembleas de tra• '1'

.

XAVIER RODRÍGUEZ LOSADA

MANillLMERA

Evidentemente estas xomadas non terían a
forza das grandes folgas do 72, pero aquelas
estiveron localizadas en Ferrol e Vigo,
mentras que estas mobilizacións tiñan un
carácter nacional e fortalecían o concepto
de povo e de pais, ademais dábanse nun
contexto ben distinto.

~

Globalización, internacionalización,
frente a emigración e falta de oportuni,
dades. E é que hai veces que de tanto escoitar o mesmo, acostumámonos e non
facemos nada.•
., • 1 ,. :
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Seguen sen resposta as reivindicacións que apresentaron hai un ano

As direcciór1s ·dos institutos acusan á Consellaria
'

tt

~

~

de non sOlucionar os problemas da implantación da ESO
-0- PAULA BERGANTIÑOS

As equipas diretivas dos centros de ensino médio veñen
de denunciar a non realización por parte da Xunta das
reformas e obras necesárias
para impartir a Educación Secundária Obrigatória cunhas
mínimas garantías. Nunha
reunión que mantiveron con
representantes dos diferentes grupos parlamentários e
posteriormente co Valedor do
Povo, puxeron de manifesto
a falla de vontade por parte
da Consallaria para facer
fFente aos problemas dos
centros de ensino médio, dos
que deron conta ao conselleiro Celso Currás hai un ano.

Deputados de CIU, EA,
Coalición Canária e
BNG reúnense
en Santiago e Lugo
Organizadas polo BNG, teñen
lugar gs dias 29 e 30 de
Xaneiro duas mesas redondas
en Santiago e Lugo respeitivamente. Ambas cantan coa participación dos deputados~
Francisco Rodríguez , do BNG,
Begoña Lasagabaster, de
Eusko Alkartasuna, Paulina
Rivera, de Coalición Canária e
Carmen Laura Gil, de CIU.
Debaten ao redor do tema "Un
estado plurinacional" no hotel
Compostela e no instituto
lugués de Nasa Señora dos
Olios Grandes ás oito do
serán os dous dias. +

As comunidades
de montes peden
un réxime fiscal .específico

Os representantes das equipas
directivas, coordenadas desde
hai máis de un ano pola Asemblea de Direccións dos Institutos
de Secundária de Galiza (Adisg),
puxeron de manifesto que non
confian en que a Xunta recolla
nos presupostos para este ano
partidas que garantan ·as reformas urxentes que necesitan os
centros para poder impartir a
ESO. "Estase a producir un grave deterioro da ensino público e
ninguén se puxo ainda en contacto conosco para facer un informe sobre cales son as necesidades que hai-explica o seu portavoz Ramón Eixo-. Se non existen proxectos o máis previsíbel é
que non haxa financiamento".
Neste sentido, insisten na falla
de dotación material e de infraestruturas. "Ademais de non contar
con aulas nas que impartir matérias como música ou tecnoloxia
-explica Ramón Eixo-, os cen tros seguen sen cumprir as normas minimas de seguridade".

A xunta xestora que se está
éncarregando da organización das comunidades de
As direccións denúndan que a Xunta non utilice os mesmos critérios en centros públicos e privados á hora de aplicar o decreto de
montes viciñais en man comínimos da reforma educativa.
-·
A. IGLESIAS
- mun e que preside Xosé Alfredo Pereira, pediu aos grude persoal, dos sindieafos ·ou -dos
sentantes por cada ár~a de inslleron i o représentantes para forpos parlamentários o s_
eu
pección. lsto supón que na proConsellos Escolares; limjtámonos
mar a Comisión Permanente, e
apoio_para o
a dar o noso ponto· de vista".'
víncia de Lugo, por exemplo, pasolicitar, en calidade de órgar1o
estabelecemento dunsen de ter 48 membros a 14.
consultivo recoñecido pota lei,
réxime fiscal especial que
unha reunión co conselleiro de
Desde a élaboración do docu-non equipare os montes co
Ademais da supresión da Comi-_·
Educación, Celso Currás.
mento base, representantes de
resto das sociedades
sión Permanente, que tiña un caAdisg mantiveron duas reunións
mercantis. Os membros
rácter nacional, as direccións dos
Desta asemblea naceu un docuco conselleiro sen chegar a nendesta xunta xestora
centros critican que nestas xuntas
mento base, asinado por 250 das
gun acordo. "Despois das eleientrevistáronse co PP, BNG,
se misturen os representantes do
cións autonómicas -sinala Eixo-,
270 equipas directivas de toda
PSOE e Grupo Mixto para
a Consellaria publicou unha orde
ensino secundário e primário que
Galiza, no que recollen as probleque leven a cabo unha
teñen, segundo sinala Ramón Eimáticas dos centros de ensino
pala que se suprimian as Xuntas
iniciativa lexislativa con esa
Provinciais e a Comisión Permaxo, problemáticas ben diferentes.
médio. "Os pontos recollidos, que
fin xa que algunhas
A Adisg tamén sinalou que a conincluen as reformas e reivindicanente, cortando de feito a posibiaxéncias·tributárias de Vigo
flitividade que caracterizou este
cións necesárias para adecuarse
lidade de diálogo que nos propue do Barbanza queren apliinício de ~ursa vaise agravar a coás exixéncias derivadas da imñamos". No seu lugar criáronse
car aos recursos obtidos
mezos do seguinte pala implantaas Xuntas Provinciais de Ensino
plantación da ESO, requerian unpolos montes a fiscalidade
ción xeralizada do 3º curso da
non Universitário", ás que xa non
ha resposta concreta e imediata
xeral das sociedades
ESO en todos os institutos, que,
poden asisitir representantes de
por parte da Consellaria -explica
mercantis. A xunta xestora,
entre outros, problemas traerá os
todas as direccións porque van
Ramón Eixo-. Naqueles temas
que ten solichada unha ,ende adaptación do profesorado.+
estar constituidas por 2 repreque son competéncia das Xuntas
tre.v ista con Carlos del Alamo, conselleiro de Méio Ambiente, sinala que os recurTamén denúncian que a Xunta
sos dos montes viciñais non
guese tendo contactos
rman un exército
non utilice os mesmos critérios
reparten beneficios senón
coas forzas vivas do luen centros públicos e privados á
numero o e discique se invisten no coidado e
hora de aplicar o decreto de mínigar: Son aqueles que nos
plinado. Ben uniexplotación do monte.+
mos da reforma educativas e exisetenta coñecíamos cofi rmado , con carro todoxen o incremento de presupostos
mo poderes fácticos os
terreo,
último adiantos
nos centros con máis atrasos.
encarregados de entrevisn tran mi ión e cunha
Asimesmo demandan que o detar, avaliar e seleccionar
pre éncia efectiva que cucreto de admisión de alunas se
aos reclutas. Os c_argos
bre toda a xeografía naaplique por igual en todo tipo de
intermédios e a oficialicional. Teñen xerarquia
centros (públicos, privados ou
dade gozan dunha captade mando, disponibilidade
concertados). Segundo eles, reción rigurosa e cos filtros
horária absoluta e unha
solver os problemas relativos á
adecuados, onde cantan
preocupación
fóra
do
norAnxel Recalde, membro do
implatacíón da ESO supón adeantecedentes soplados
mal por quedar ben coas
comité de empresa de Alúmimais que se regulen de forma
polo cabo do. posta qa .
al tas instáncias. Son as
na pala CIG, terá que ser
clara as funcións que ten que
Guardia Civil, mostr'!-s
tropas desarmadas legalreadmitido no seu posta de
asumir o profesorado -en relade a_d esión inquebrantámente coñecidas como
traballo tras ser despedido en
ción ás bibliotecas ou actividades
Protección Civil.
--------~---~--~·r__ ; "bel n 'a -.sesión vermout
Outubro de 1997. A directiva
extraescolares, por exemplo-,
de Alúmina, instalada en Buredos Domingos e coñecique se constítuan equipas directila, argumentara que facia nial
,- · mento ·exaustivo dos am;
Estan en masa cando non
vas cun mínimo de 5 persoas ou
uso das horas sindicais, o cal
se necesitan e nunca aparecen cando fan falla. Po-. ~bientes ng_c tun:10s na.'c~marca respectiva. ;
que se aclare e publique a rede
foi rexeitado nas negociacións
den cortar o tráfico, impedir- a entrada.a.unha praza
de centros de educación postoentre a empresa e o traballapública, aparcar 'os seus veículos en, zonas proibidas,
A sua Óltima acción dignª de l~~arse á .gran pantabrigatória, entre outros aspectos.
dor levadas a cabo nos xulgalimitar a circulación. rodada' ou a pe; valar avenidas - lla tivo lugar a poucos kilón;i.eiros do Ponte das
dos do Social de Lugo. RecalA Consellaria
enteiras e até chegar a exercer o direito a0 veto no - Pías. O Preside~te da Xunta s9portaba un monude estivo apoiado por
acceso a un acto institucional ou concerto musical
mental ,atasco que lle imp<;dfa chegar ao lugar do
négase a dialogar .
membros doutras centrais sinsobre un cidadán sospeitoso de· provocar desordes · . . suceso do Enterprise. Os riervos cotñ.ezaban a apadicais,
como o actual
Desde a sua criazón no curso
ou alteracións do guión estabelecido.
· recer e a situación facíase ins_ostíbeL Vinte minutos
presidente do comite, Xosé
96-97, o obxectivo da Adisg foi o
retido nunha caravana era unha situación de emerLuis Combarro, de UGT. Desde abrir unha canle de comunicaxéncia na que tpesmo perig~ba a vida do artista.
Voluntários si, pero retribuídos. Todos os servizos
de a CIG crese que o despido
ción estábel entre os centros de
Pero ali estaban os de Protección Civil; coordinason abonados relixiosamente e, ademais do confoi unha medida de represália
ensino médio e a Consellaria,
ción, rapidez de movimentos, efectividade e un par
sa_bido bocata de salchichón e pan duro, sempre
ao tomar partido Recalde por
sen os "filtros de inspectores ou
de chamadas desde o móbil (<loado por un emprecae unhp. propina dun edil agradecido ou dalgun
unha traballadora enfrentada á
delegados de Educación". Dessario medio parente do concelleiro de seguridade
cacique local corpplacido polo operativo despreempresa e cuxo xuízo
pois de oito anos sen convocarcidadá). Nuns minutos aparece o helicoptero do
gado e o ben que foi acordoada a zona. Para checelebrarase o-29 de Xaneiro.
se, as direccións dos centros reSOS-Galicia
para salvar a papeleta e transportar o
gar
a
formar
parte
deste
corpo
de
actuación
rápiAlúmina terá que pagar o temcuperaron as ·xuntas Provinciais, ·
paquete ao punto desexado. Final feliz e deber
po que o sindicalista estivo
do e apolítico non existen ofertas de emprego
organismos dos que forman parte
cumprido. O valor se lles supón.•
despedido.+
nen convocátorias públicas. O uniforme consítodos os directores. Tamén esca-

F

Alúmina,ten que readmitir
a un sindicalista
despedido o ano pasado

Volu·n tários
.
animosos
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Supercomandos
da OTAN
"Un grupo de pai e da
OTAN , en tre o que non
figura España, resolveu criar
unha forza e pedal de coman,
dos para Bó nia", c nta
Xabier Vinader en EL
l'EMPS. "Terán como misión
o que se chama na xíria mili,
tar golpes de man contra o cri,
minai de guerra bu cad po,
lo Tribunal Internacional da
Haia. A iniciativa é do novo
comandante upemo das for,
zas aliadas na Europa, Wel ey
Clark, un militar que estivera
presente en todas as conver ª'
ción de paz para Bósnia cele,
bradas en Dayton (Estado
Unidos). A posta en marcha
dunha unidade especial de comandos encargada de buscar
baixo as pedras e de traer
alxemados aos supostos crimi,
nais de guerra propuxérase en
Xuño pasado en Prijedor. O
novo servizo de información e
de intervención estará fóra da
SFOR en Bósnia e o seu
comandante será integrado o
que significa que é único e
que cada pais segue a ser o
proprietário dos elementos
que poña á sua disposición.
Por razóns de seguridade, a dirección desta nova unidade
resolveu contar
maioritáriamente con comandos do exterior. O eu xefe erá o xeneral Clark, un home
especializado en missions de
recollida de información". •

tiza non a teredes. Astiz esfre,
goulle á sociedade civil na cara
que é impotente para castigar
aos autores da traxédia arxenti,
na máis grande do século. Os
organismos de direitos huma,
nos non deberian convocar un,
ha manifestación de masas para
respostar con enerxia civil a
unha pr vocación que consti,
tue a verdadeira re po ta, e n n
o anúnci de derrubar a Escola
de Mecánica da Armada, ao
proxecto de derogación das
duas leis que protexen a Astiz e
a tanto outros. Os promotores
da manobra, pensárona perfei,
tamente en dous tempo :
a)Preveron as reacci 'n indig,
nadas das declaración d A tiz
b) pr ve ron r ación d
d ánim que p d ria provo ar
A tiz e calaba. A tiz fix ó
unha c u a: uliñ r a inanidad
da
i. dad arx ntina, vítima
principal da Ditadura. +

Sei mil
chia paneco
fuxidos
"Ante da ma acre de Chiap
calculábase que 6.000 indíxenas estaban fuxido n montañas por medo a paramilitares". nén Múria anali a a
matanza de Acteal no GAU,
CIA SINDICAL. "Tras nove
meses de negociación , en fe,
breiro do 96 representantes
do Governo e asinaron co
Exército Zapatista o primeiros acordos. Semellaba que a
via do diálogo abria finalmente o camiño. Pero o Governo
negouse a traducir en leis o

G olpe de Estado
preventivo
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O asasino uniformado Astiz
non falara barato nas suas
recentes declaracións. "É de
grande calado a sua manobra'',
di Juan Gelman en P ÁGINA
12 de Buenos Aires. "É unha
manobra que non está dirixida
a un golpe de Estado senon a
evitar que a sociedade civil, co
seu reclamo de xustiza, poña
asasinos e tortutadores onde
deben estar: na cadea. Mais
ben asistimos a un golpe de Estado preventivo. A manobra
quer desmoralizar aos que
reclaman xustiza, amolecer a
sua demanda. Incluso os xuices
rectos están amalloados de
mans e pés, como desmostrou
Astiz ao botar a lingua fóra deste xeito brutal e arrepiante.
T odos, incluidos os xuices sabían que o asasino de enfrente
estaba mentindo e nada puide,
ron facer non sendo preguntas
sen reposta. Foi tanto como dicer: por moito que pidades xus•

(¡

mentar o terror e rematar coa
oposición . O Govemo
aprove ita a matanza realizada
por axentes próprios para xustificar o avanee do exército e
incremen tar o acoso aos zapatistas. O desarme forzado dos
zapatistas sign ifica a ruptura
de feito da Lei pra o Diálogo,
a Conciliación e a Paz Digna
en Chiapas (de 11 de Marzo
do 95 ) que establece que non
poden ser detidos nen desarmados mentres duren as conversas".•
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Xosé M~ Rivera.Arnoso, alcalde de Fene

nada pola comarca pero a pasividade da Xunta foi completa. Non
tiñan nada que reclamar. Agora
que Fraga .ten un govemo amigo
en Madrid pasa exactamente
igual. Antes era pasividade e
agora complicidade.

'Ferrolterra sofreu coda ponte un retroceso de trinta anos'

Por que di que ten dúbidas sobre a vontade da Administración para reparar o accidente?.

-0- G. LUCA DE TENA .

O delegado do Go.verno central
dixo primeiro que a reparación
" COMO ESPAÑA VAi BEN, O FERROL TAMÉN " . XOSÉ MARIA RIVERA ARNOSO , ALCALDE DE FENE PO~O BNG DESDE O 78, IRONIZA SOBRE AS PRESAS DA XUNTA E · duraria entre un e dous meses; a
continuación asegurou que podeDO GOVERNO CENTRAL POR FACERSE FOTOS A BEIRA DA PONTE DAS PIAS DERRUBADA. RIVERA DI QUE A IMAXE INSTITUCIONAL NON TEN NADA QUE VER COA REAriamos rodas sobre a plataforma
LIDADE: O PEQUENO COMÉRCIO DA COMARCA VIVE UNHA CATASTROFE QUE SE SUMA A UNHA VELLA CARÉNCIA DE INFR.AESTRUTURAS E AO DESASTRE DO NAVAL.
provisional en cou'Sa dun meses;
o ministro de Fomento, Arias Salgado, asegurou que comezarian
as obras da Autovia no verán ;
director de Infraestructuras di que
a ponte estará restautrada "antes
de Abril"- pero tamén anunciou
que estaria lista antes que acabase o ano ; Cuiña di que "será cousa de semanas". Blanco Rouco di
que "xa todo está en marcha". A
trapallada .e a falla de coordenación presidiron desde primeiras
horas do dia 13 actuación dunhas autoridades que, con excepción do presidente da Deputación , nen se dignaron dirixirse
aos concellos da comarca para
oferecer axuda material ou apoio.
O ministro de Sanidade veu á
Ponte das Pias en Fene e invitou
ao comité comarcal do seu parti. do pero non ao alcalde.

o

E a iniciativa da Mancomunidade de Concellos ·de Ferrolterra?

LUCA DE TENA

Andando o tempo, a traxédia
da Ponte entrará no Museu do
Humor de Fene.
Coido que si. O grande tema do
Entroido deste ano será seguramente a visita dos persoeiros
que viron facer a foto. Hai casos
sangrantes: cando anunciaron a
conexión da traida de auga, Xo ves dia 15 trouxeron as máquinas a Fene e como ao segu inte
chegaba Cuiña, levaron as máquinas á Ferrol para tirar a foto
co Conselleiro e o seu séquito.
O dia 16 volveron traer as máquinas para Fene e as cinco da
tarde, chegaron o ministro de
Sanidade e o alcalde de Ferro!
para retratarse coas máquinas.
Tendo en conta que o accidente
foi en Martes 13 e como o ministro é un home do Opus Dei e o
alcalde de Ferro! procede do Seminário, digo eu que virian tirarle
o meigallo as augas da Ria.

O accidente puxo na picota
todos os problemas de Ferrolterra.
Empezando polo das comunicacións: o que trouxo a primeiro
plano o Discoverer Enterprise é
que ternos caréncias gravísimas
de infraestructuras e que a comarca está · abandonada poi as
Administración autonomica e a
central. Contra esta situación reclaman desde hai ben anos o
concello_de Fene e outros de Ferrolterra asi como asociacións cidadáns. Revela tamén á agresión
da reconversión naval na que se
perderon moitos postes de traba-

construcción de catro carris sode catro vias manteria ou
agrandaria os problemas de
bre a ria coa ronda Oeste de
tránsito de Fene.
desconxestión; un plano de
emerxéncia sanitária o afortalamento e consolidación dos serviSerá preciso dotarnos de sitema
zos de transporte colectivo, sode accesos. O paso por Fene é
obrigado para todos: para ir a
bre todo dos ferroviários e dos
Ferrol, Cedeira, Ortigueira, Valmarítimos e a chegada da
Transcantábrica a Ferrol. O prodoviño, parte do tránsito-de As
Pontes e o da península ·d e
blema da comarca é unha falla
de vontade política para apoiar á
Ares-Mugardos. Por aqui pasan
empresa pública e prover as in34.000 coches a diário e chegan
fraestructuras neces.árias : un
a 40. 000 no verán. Mentres as
tren modern0, a autovia cos acpontes non se reconstruan, é
cesos q_ue se piden , desdobrar a
preciso utilizar a estrada de CasPonte das Pias coa ronda Oestela que está nunha situación late, que de non facerse deixaria o
mentábel. A própria ponte de Xúbia é de hai centos de anos. o
tránsito estrangulado eri Fene. A
Administración autonómica non
sistema de accesos e insufiCiénO barco á deriva tamén pareresponde e a central tampouco e
te e a todas luces. Pero a Ponte
ce unha alegoria do naval.
as Pias sen a circunvalación que
ao mesmo tempo vemos con
que desleigo tratan aos que non
non propoñemos, a Ronda Oes- ·
Astano está nunha situación límison do PP. A 'única alcaldia do
te, desde Fene, que queremos
te. É obvio que a reconversión foi
PP é a de Ferrol. A pesar de ter- - incluir na revisión do PXOU é un
mos constituido unha comisión
sinsentido. Compre unha obra en
de feito unha liquidación do estacóndicións que facilite o tránsito
cidadá na que están todos os
leiro. Loitamos para que Astano
partidos políticos (coa excepción
fluido coa autoestrada.
continue como construtor de budo PP), empresários, os conceques convencionais pero falla o
llos de Ares, Cabanas, F'ene,
Que lle parece a valoración de
apoio á empresa pública. No enFraga sobre o accidente?
Mugardos , Narón, Neda e Pontanto en Bazán van ser despeditedeume e os sindicatos, para
das, pre-xubiladas , restructuraA de que "non hai mal que por
das ou como lle queiran chamar · tratar da ponte de As Pias, o miben non veña?". Como mínimo
nistro de Fomento convoca ao
pero mil duascentas setenta e ciunha irresponsabilidade. Debealcalde de Ferro! á Madrid. A
to son da Bazán de Ferrol. Un
rian ter anticipado as obras que
obra da ponte impliuca ao connovo golpe para a comarca que
agora anúncian. Eu gardo as micello de Fene e o proxecto ten
tivo co accidente da Ponte un reñas dúbidas sobre a vontade que
que ser aprobado aqui. Para a
troceso de trinta anos.
en realidade teñen de levalas a
Autovia acontece outro tanto:
termo. A Autovia está prometida
pasa por Narón, por· Neda, por
Cal é a solución?
deste hai anos, a autoestrada taFene. Hai que contar con estes
mén. Ainda que esta última estea
concellos que teñen. que sancioExiximos a delcaración de zona
próxima a Fene se non hai unha
de Emerxéncia ou Catastrófica
nar en exposición pública os
rede de enlaces erá un desastre.
para toda, a comarca de Ferrolteproxectos.
Cando o PSOE gover.oadba en
rra; a inmediata cpnstruccion da
Madrid non fixo absolutamente
autovia ínte9ra Fene-Ferrol; a
O proxecto dunha nova ponte
llo e deu un baixón a economia
de toda a zona. O accidente
amosa que faltan vias de comunicación, tan necesárias para q desenvolvemento económico. E un
tema vello pero que é un lastre
enorme para as saidas desta comarca. Se non hai estradas será
difícil a..cadar unha economia desenvolvida. Nunha asemblea de
alcaldes redactáramos o documento de infraestructuras básicas
que foi ignorado polas duas administracións. Reivindicamos a
Transcantábrica pola costa pero
ignoraron a nosa proposta e agora virá polo interior, que é unha
completa barbaridade.

Os concellos da bisbarra non ternos nengunha clase de problema para colaborarmos. O problema é o concello de Ferro!
que lle puxo a proa á proxectos
coma o do matadeiro ou a planta ·de reciclaxe , un proxecto ·
anovador para o País. Da Mostra de Teatro Xeración Nós ta~
mén s~ descolgara. Práticamente é inviabel unha mancomanidade na que teñamos que contar con eles e de feito non existe. Estes dias falamos os alcaldes da Ria de deixar a Mancom un idade como xestq_ra , sen
servizos administrativos, e facer
nós nuñ futuro próximo" outra
mancomunidade ou consórcio
entre o resto dos concellos. Téñ as e en conta que podemos
acadar unha mancomunidade
de 80.000 habitantes sen Ferro!.
O problema seria para o concello do Ferro!, quH ficaria aillado
co seu local ismo ·mal entend ido.

Fene anticipa a ocupación de
espazos democráticos no final da Ditadura; o proceso de
Ferrol é diferente.
Comezando polo prório idioma.
Na comarca é maioritário o uso
do galega; en Ferro!, mesmo cadros sindicais talan español. A diferéncia vense áos ollos. Haberia
que buscar a razón na presenza
militar ou en certa forma de entender a mentalidade urbán. En
tempos de Franco habia quen
presumia de que Ferrol e Valladolid eran as duas cidades nas
que mellor se falaba español. A
verdade é que en Fene aprobárase o regulamento de participación
cidadán no ano 80 ; a política de
descentralización atinxe aqui a
todas as parroquias, .con infraestructura deportiva, cultural , de
servitos. A vitalidade do asociacionismo é en0rme e chega a
máis de sesenta grupos. O movimento cultural ten case corenta
escolas culturais-deportivas municipais e outras oitenta conveniadas coas sociedades parroquiais e os coléxios. •
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Oportavoz de Xuventudes Socialist~s, representado aUGT, será onovo presidente

PP e PSOE impeden a participación de organizacións

nacionalistas no Consello da Xuventude
de que se deµ a cofíecer ·como
Grupo "Santiago_. Esta decisión,
segundo denuncian várias organizacións xuvenis, teria que ser
aprobada nunha aserublea xeral.

*PAULA BERGANTIÑOS

Na nova dirección do Conxello
da Xuveotude (CXG} que será
eleita o Sábado 31 de Xaneiro
non estará representada nengunha organización nacionalista. O pacto co qu~ ·hai dous
anos o PSOE e o PP_impediran a participación da mocidade nacionalista no Comité Permanente repetirase durante a
celebración da XXIV Asemblea
Xeral do CXG. A diferéncia do
acontecido hai dous anos,
desta volta os sindicatos UGT
e ccoo avalan o veto
nacionalismo. Para Galiza Nova
a atitude d·e Xuventudes So- cialistas (XXSS) "d~ rexeitar
· un acordo progresista amplo e
plural indica que a extratéxia
do PSOE despois das eleicións consiste en axudar ao
PP a frear ao nacionalismo".

Sen resposta aos
problemas da ·mocidade

ªº

Até Abril de 1996 -data na que o PSOE e o PP pactan o veto ás organizacións nacionalistas- o CXG tivo unha dirección na que estaban representadas as diferentes sesibilidades
ideolóxicas. Na foto, acto de presentación da novo logotipo da CXG realizada daquelas.

e -utilizando organizacións panA pesar da iniciativa de várias , tasmas como AUS, AEPG, ADU
organizacións -que na pasada
ou ADE", sinala Martiño Santos,
asemblea quedaran fara do cosecretário xeral de Galiza Nova.
mité permanente- de artellar unha "candidatura progresista" na
Esta situación non é nova. A anque tiveran cabida as .diferentes
terior dirección que estaba presitendéncias ideolóxicas do CXG,
dida por Xosé Antonio Constela
Xuventudes Socialistas volveu
-militante de NN XX e membro
pactar con Novas Xeneracións a
do Opus Dei- en catidade de redirección do consello, mantendo
presentante da Asociación Demoo veto a calquer organización
crática Universitária (ADU). Este
nacionalista. Na candidatura
Comité Permanente, do que taapresentada non aparecen remén formaba parte David Balsa,
presentadas estas duas organipermaneceu na dirección do conzacións, non obstante a sua parsello durante dous anos sen deticipación no comité per:manente
señar un programa de actividades
materializarase através da prepara o 1997 e sen ser capaz de
sénza dos seus militantes en calevar á prática o plano de traballo
lidade de ·membros doutras orpara ano 1996 aprobado na últiganizacións non representatiyas
ma asemblea celebrada en Abril
do asociacionismo xuvenil. E o
dese año: Tampouéo solicitaron á
caso do portavoz de Xuventudes
Xunta o presuposto para financiar
Socialistas , Xosé Manuel Laxe,
as actividades do pasado ano até
que será o novo presidente atrao mes de Outubro. -o retraso,
vés de de UGT. "Trátase dun ihque as organizacións que non fortento de aparentar que despolitimaban parte da Permanente sizan o CXG instrumentalizando
n alan como exemplo de mala
na prática aos colectivos sociais
xestión e de deixadez por parte

dos membros que a constituian,
plasmouse na falla de fundos
económicos que implicou o corte
do suministro eléctrico da sede do
CXG duránte vários días este
mes e que os empregados estiveran catro meses sen cobrar.
· Desde a sua eleición en Abril do
1996, a anterior dirección tamén
incumpriu sistemáticamente o
regulamento do CXG. Non se
convocaron as duas asembleas
..xerais e os dous consellos de
entidades que se teñen que celebrar cada ano e tampouco se
celebraron as reunións mensuais do Comité Permanente.
Os seus membros reunironse
nove veces e as actas destas
xuntas nunca se remitiron ás organizacións membras do Consello cando as solicitaron porque
nen estaban redactadas nen
aprobadas. Sobrepasando as
funcións que ten aribuidas, este
órgano ·tamén decidiu entrar a
formar parte dunha federación
estatal de consellos da xuventu-

Unha das funcións do Consello é
a de emitir dictames preceptivos
. á Xunta de Galiza sobre aquelas
cuestións que afectan directamente á mocidade. Durante estes dous anos a maioria das ardes remitidas pola Dirección Xeral de Política Xuvenil -é o caso
das medidas do Plano de Emprego Xuvenil- non foron analizad as nen respostadas polo
CXG. Nas poucas que foron contestadas, o seu presidente, Xosé
António Constela limítase a dar o
visto bon ás medidas emprendidas polo Executivo galego. O
CXG tampouco tomou posición
publica ante asuntos que afectan
directamente á mocidade. Un
exemplo é o siléncio que mantivo
este institución ante o problema
do financiamento universitário.
Neste tempo maioria das funcións
da Permanente foron asumidas
de forma unipersoal polo o presidente do Consello Xose António
Constela. Martiño Santos pon o
exemplo dun convénio asinado
coa Secretaria Xeral para as Comunidades Galegas no Exterior
polo cal o CXG se comprometeu
a dar cursos e conferéncias nos
centros galegos no exterior. "Sen
facer unha convocatória pública
-explica Santos- por meio do
convénio Xosé António Constela
viaxou como monitor a dar un curso en Uruguai e duas conferéncias a Brasil e Venezuela". Asemade a maior parte da sua actividade centrouse na participación
no Consello da Xuventude do Estado, de cuxo Comité Executivo
forma parte na actualidade. •

Co lema Todos os días, atodas as horas, en galego

APlataforma polo EnsinO en galego

inicia unha campaña cara a·galeguización plenci das escolas
P.C.
abrangue unha série de medi- ~ na área de Língua e Literatura
guización, senón como paso paTras da boa acollida da campaña
das pontoais que serán proposra que cando menos se cumCastellana, dacordo coa lexislaimpulsada o pasado ano, centratas aos claustros de profesores,
ción vixente". O texto engade que · pran", tentando ir máis alá nos
da no cumprimento db decreto
asociacións de País e Nais, asopara acadar esa plena normalizacentros con maior sensibilidade
247/1995 de normalización linciación s de alunes e persoal -ción "artellaranse anualmente
polo tema da língua.
güística, a Plataforma polo Ensinon docente para que se estaplanos específicos que teñan en
no en Galega ven de pór en marbeleza unha periodización cuns
A Plataforma polo Ensino en
canta a situación lingüística particha unha nova série de iniciatiprazos nos ·que se .vaia .amplian~alego, integrada pola Mesa
cular de partida do centro e que
vas coa fin de "dar un paso máis
do de forma progresiva o procepola Normalización Lingüística,
garantan a COJ'!Secución progresino proceso de normalización"
so de normalización.
a Asociación Socio-Pedagóxica
va aese obxeCtivo".
nos centros escolares, "que non
Galega (AS-PG), CC.00-Ensise limite s_ó ao cumprimento da · Unha das primeiras medida~ ~ Concha Costas explica que tano, CIG-Ens-ino, Sindicato de
legalidade e· permita avanzar ca- - · pór en marc.ha é a ínclusión no
Traballadores do Ensino de Gamén é .imprescindíbel que se en-ra á consecución dun -sistema Proxecto Educativo do Centro .: ga9an iío Proxecto Curricular do liza ·(STEG) e Nova Escola' qaeducativo galego _plenamente · (PEC) dun epígrafe no ~que se re-:
Centro "contidos marcadamente
lega, tamén propón a iniciativa
normalizado", explica Concha
colla que-"a fin de acadar a nor- - galegas, para que os rapaces
de substituir os tradicionais núCostas, presidenta da Mesa pela
malización do idioma galego, línmeros que identifican ás aulas
podan ter como referente o seu
Normalización Lingüística.
gua própria de Galiza, procurara-:
entorno máis próximo. En todo
e espazos dos centros por nese que este se convirta na línguá- caso, a presente campaña non
mes en galego de figuras releA campaña, que foi apresentada
de uso normal nas ·relacións no
vantes da cultura galega ou reesquecerá volver a lembrar os
o pasado Luns 26 de Xaneiro,
centro, así como no idioma veicucontidos mínimos do Decreto de
ferentes locais a fin de "dotar
baixo o lema Todos os días, a
lar utilizado no desenvolvimento
normalización, "non como obaos centros de certa ambientatodas as horas, en galega,
das matérias do curriculum, agás
xectivo final, que é a plena galeción normalizadora". +

'Os meus compañeiros
de partido
están moi radicalizados'

Ramón de la Fuente

(PP)
Novo alcalde de Xinzo da Limia
En contra do que decidiran
os seus compañeiros do
Partido Popular vostede decidiu apresentarse como alcalde logo da inabilitación
de Isaac Vila.
O pavo pediumo masiva mente. A xente sabe que o
máis coerente era que eu
apresentara a miña candidatura e por isa teño a
consciéncia moi tranquila.
Correspondeme por direito e
eu acepteina asumindo a miña responsabilidade.

Xa chegou a un acordo co
PSOE e co BNG para sacar
adiante o governo municipal. Pensa que os seis conce 11 a is do PP que non o
apoian como alcalde cambiarán a sua decisión?
Os meus compañeiros de
partido non van a cambiar
de opinión. Están moi radicalizados e a única posición
de apoio que manteñen é
para Isaac Vila. Vou tentar
facer o mellor para Xinzo e
os dous grupos da oposición
mostranse dispostos a dialogar e a formar un novo governo municipal.
Tratarei de levar a alcaldia
de forma limpa, transparente
e honrada. Hai moitas cau sas por facer. Estou tranqui lo e animado porque sei que
conto co ap9io da maioria
dos viciños. E o que demostraron nos plenos nos que
asumin o cargo e cando se
atopan conmigo pola rua.

O seu grupo municipal exixia que contratara ao anterior alcalde, agora inabilitado, como asesor. Porque
non aceptou?
Contratar a Isaac Vila. como
asesor non me parece nen
lóxico, nen ético nen oportuno. Ademais nos concellos
normalmente non hai un asesor. A min non me parece
oportuno.
Non lle nego a experiéncia
que ten pero en todo caso,
se decidira contratar un,
buscaria unha persona máis
idónea, .máis conforme conmigo.+ -
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O.cruce de competencias sobre rios impide arealización de obras de interese galego
.

.

Reclaman a transferéncia das concas fluviais compartidas con o~tras a~tonomias -_
*P.C.

O choque de competéncias entre estado e comunidades autónomas sobre as concas hidrográficas, está a dificultar cando
non impedir a execución de
obras tan necesárias para a
economía galega como a posta
en marcha dun plano de regadio
no Límia. Os deputados nacionalistas, Alfredo Suárez Canal e
Francisco Trigo, veñen de solicitar, para solventar este cruce
competencia!, que se negócie
co governo central a transferéncia en matéria de Augas Continentais no transcurso ou ubicación destas en território galega
para que se poida mellorar o
seu uso e aprov~itamento.
lnundacións e enchentas que se
producen en determinadas comarcas do país poderian terse
evitado se as marxes dos rios tivesen o coidado e atención necesários por parte da Confederación Hidrográfica. Pero a auséncia de medidas e as dificultades
da administración galega para
realizar calquera tipo de obras
ao ser os cauces dos rios de

competéncia estatal cando transcurran por máis de.unha comunidade autónoma, as mantén no
abandono. Ademais, mália existir
a posibilidade de transferir parte
desas competéncias, esto vese
dificultado tamén pola limitación
que impón a Lei de Augas do estado, do ano 1985, que considera as concas indivisíbeis.

do que neste infre se 'está
parte, rio?·_cu(SQS altos dos seus
abordando a reforma da Lei de . ·. afJuentes, pertence a outras coAug as, a Xunta debería "p_ór
munidades autónomas e no traenriba da mesa o ponfü de vis-· -. mo final compártese con Portuta galega sot?re o tema e evitar -:· gaJ. "Pola ·transcendéncia que
que a Lei sexa un corsé que -·· -ten esta conca para Galiza e
impida o exercício completo · porque as de.cisións que se todas competéncias en augas
maran sobre a mesma non afeccontinentais no seu discorrer
tarian augas abaixo a·outra capolo interior de Gali?a".
munidad~. a competéncia debe...
ria ·ser galega", indican. ·

Estas competéncias chocan coa
que o Estatuto estabelece como
exclusiva da administración galega, para a realización de
"obras públicas que non teñen a
calificación legal de interese xeral do estado e a sua execución
ou explotación non afecte a outra Comunidade Autónoma".

Compartidos con: Portugal

É o caso da posta en marcha
dun plano de regadío na Límia
para racionalizar o uso da auga
para fins agrícolas, nomeadamente para mellorar o cultivo da
pataca. "Pésie ser unha obra de
interese galego a decisión e os
recursos para executala dependerían do estado" sinalan os deputados nacionalistas.
Ao seu entender e aproveitan-

Ademais dase o casC>de que mo~ ·
tos dos rios que depe_nden dunha
competéncia estataJ non discurren
por outra comunidade autónoma
senón que teñen o seu trc;tmo final
situado en território. portugués. En
concreto a conca do Límia seria
un dos casos nos que se dá esta
circunstáncia ainda que n_on o únrco. Os parlamentários do BNG sinalan o exemplo dóutros cauces
fluviais, como o Támega, que nacen e discorren por Gcifiza e que
desembocan na canea do Douro
en Portugal, polo que non se verían afectados polas limitacións
que impón a Lei de.Augas.
Tamén hai cauces- fluviais, como o Miño, que nunha pequena

A única limitación que existe pará poder exercer a corñpeténcia
plena seria a de que se considera que as caneas son indivisíbeis, pero "unha pequena matización sobre este precepto e a
vontade de delegar a competéncia p_or parte do estado serian
suficientes para exercer a mesma en Galiza". Ademais da necesária negociación desta9
competéncias, os deputados nacionalistas consideran qúe se
debe buscar unha "redacción
equilibrada" da próxima lei de
Augas, cuxo borrador apresentóuse en Maio do 97, que permita que as concas de rios_como o
Ea e o Navia sexan de ·competéncia galega no tramo que discorre pola comunid_ade.+

Oproxecto, que inicialmente pasaba por Pontedeume, non canta co estudo ambiental

Os viciños de Cabana
transladan á UE a protesta contra
O'acceso á A9
.
.O. P.C.

Os viciños de Cabanas veñen de
denunciar que o aceso á Autopista A-9 no tramo Miño-Fene non
canta co obrigatório informe de
impacto ambiental. Segundo os
afectados, que elevaron a protesta á UE, o estudo que figura no
proxecto, do mes de Abril, correspóndese co tramo que inicialmente pasaba polo concello de Ponted e ume e que foi rexeitado. As
obras do actual aceso, a 700 metros de distáncia do anterior, estanse realizando aproveitando o
mesmo informe e sen ter en conta
"os negativos efeitos" ecolóxicos,
sociais e paisaxísticos na zona.
"Non pretendemos ser un obstáculo para a consecución do proxecto" din os viciños de Cabanas, "pero é necesário conxugar
os lexítimos intereses xerais cos
da povoación", engaden. Ao seu
entender deberíanse tomar me-

didas inmediatas para evitar a
destrución da ria e o esteiro, sobre todo tendo en conta que a
comarca eumesa foi declarada
conxunto histórico-artístico e
paisaxe pintoresca o 13 de
agosto de 1971 . A ria de Ares figura no inventariado de Pontos
de Interese Xeolóxico de Galiza
e a conca do rio Eume poderia
ser declarada reserva da Biosfera pola Unesco.
A zona de ubicación do aceso é
un espazo natural protexido pola
lexislación urbanística e, alén diso, o seu tramo final, onde se prevé facer un recheo, invade zonas
de marisma. Elvira Cienfuegos,
membro de Adega, .explica que o
trazado previsto supón a destrución de zonas húmidas, tanto polo
recheo como pola construción de
muros de grande impacto paisa·xístico "nas manees da ria galega
máis representativa, de orixe ligada a un val fluvial".

Aproveitar
o tráfico da praia
Pero as repercusións deste recheo serian, non só ecolóxicas
senón tamén sociais e económicos, xa que
desprazar cara
ao interior da ria o brazo máis
caudaloso do rio incrementaria a
erosión e acabaria por eliminar
un dos bancos marisqueir'os
máis ricos do entorno. Os viciños consideran que ·º único que
se tivo en conta a hora de deseñar o trazado -foron os intereses
económicos da empresa Autopistas do Atlántico, porque se
beneficiaria do tráfico que entra
e sae na pr~ia de Cabanas.

ªº

Os viciños xa teñen apresentado
unha denúncia diante da Comi~ión das Comunidades Europeas
e no Defensor del Pueblo amparándose no Decreto sobre Avaliación de Efectos Ambientais de
Galiza que di que "no ámbeto da
Desde o ponto ·de vista social, un · Comunidade Autónoma de Galiza
será ·abrigatório submetér a avados principais problemas que
liación de efeitos ambientais toocasionaria esta obra é o do tráfico. Ao transladar o aceso á auto-. dos os proxeétos, públicos e privados,. de ex.ecución de obras, así
estrada de PólÍtédeume a Cabacomo ' modificacións ou amplianas transládase tamén un volume
cións de proxectos".+
25.000 veículos
aproximado
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diários que se intensifica no verán e nas fins de semana criando
unha barreira e limitando a zona
de expansión do concello. Para
os viciños non é válido o argumento de que esta estrada "é ineludíbel para o servizo dos concellos limítrofes" xa que se pode facer por calquera outr-o lugar por
onde cause menor iinpacto, reaJice o mesmo serviio e teña ·menor custe, segundo srnalan.

1
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. Confusa e incompleta
revisión do PXOU coruñés
A dócumentaci"ón exposta publicamente na actualidade no
concello da Coruña para a
Aprobación Inicial da Revisión
do Plano Xeral de Ordenación
Urbana, apres.enta aspectos
. confusos, é ir.lCOl!IPleta e non
garante unha información veraz, dehcando en ir:idefensión
xurídica aos cidadans, segunao· denu.nciou o portavoz do
BNG no concello, Henrique
Tello. A istó cómpre eng?dir o
exíguo periodo de ~xposición
pública, dada a complexidade
da revisión. •

Aempacadora de Vilaboa
deteriora o camiño
pOrtugués de Santiago
-

A visita do~ conselleiro de
Comunicación e Cultura, Xesus Pérez Varela, a Pontevedra a pasada semana serviu
para o membro do Governo
anunciar que, cara o Xacobeo 99, vai haber
investimenfos importantes
para a recuperación do camiño portugués a Santiago
ao seu paso pola província
· de Pontevedra. Porén, o
conselleiro omitiu que a
agresión máis grave a este
c·a miño dase no lugar onde
vai ser instalada a empacadora de Vilaboa, situada
xusto no citado camiño, a
tres quilómetros da cidade.
Quen si denunciou a
agresión foi o concelleiro do
BNG de Vilaboa, Xabier MígLiez. Previsibelmente, os
viciños levarán o caso diante da UE, dada a sua sensibilidade en cuestións de património. +

AFiscalia An6corrupción
_inves6ga
á Deputación de Lugo
A Fiscalía Anticorrupción ordenou ao xulgado número un de
Montarte que investigue se a
Comisión de -Governo da Deputación de Lügo cometeu
irregularidades na concesión
de subvencións do Plano de
Comunidades Viciñais de
1997. En concreto, as dilixéncias síguense contra o alcalde
de Póvoa de Prollón, António
Árias Armesto (PP),. por financiar obras con cargo ao plano
·da Deputación. No seu dia, o
· BNG e o PSOE denunciaran
que o plano ti~era como
obxecto "comprar votos" e .o
presidente da Deputación,
Francisco Cacharro Pardo,
'. ·· -. negou a existéncia de irregularidades.+
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As .reunións Sindicatos·Xunta
comezan cOn grande frialdade ·

29 DE XANEIRO DE 1998

Tractoradas
MANUELCAO

As tres centrais sindicais, CCOO,
CIG e UGT, coincidiron en valorar a primeira reunión celebrada
coa Xunta como "de escaso
avance e falta de espectativas".
O encentro tivo lugar o pasado
día 22 e nel partlcipou tamén a
Confederación de Empresários.
A xuntanza de case tres horas
de duración estivo adicada case
íntegramente a establecer a metodoloxia da negociación. Os tres sindicatos coidan que o
governo galego e "moi -reticente
en diversos ásuntos". A maiores,
·consideran que a "reserva" orzamentária de 1998, que quedaría
a expensas dos contidos do posíbel pacto polo emprego, é moi
limitada pois conta con pouco
máis de 6.000 millóns de pesetas, cifra escasa tendo en_canta
que os orzamentos da Xunta superan os 900.000 millóns.
Acordouse, con todo, a' criación

Velaquí unha análise da reación do poder político diante da re,
cente tractorada contra a supertaxa. Os obxectivos do govemo
ao declarar ilegp.l e reprimir a manifestación dos labregos con
todos os recursos mediáticos e policiais poden ser os seguintes:
a) Intimidar á sociedade civil autónoma. Apoiado na recente vi,
tória eleitoral o PP tenta amedoxar aos grupos sociais que intúe
teñen menor dependéncia do govemo e poden apoiar políticas al,
temativas en cada un dos concellos nas vindeiras eleicións. Natu,
talmente, tal actitude nada ten que ver coa democracia, modelo
occidental. É interesante comparar pp que ~Ctlla en Galiza con
outros como por exemplo o PP de Astúrias. E ben abido que o
carbón español é manifestamente irrendíbel -van sobre 2 billón
gastados na reconversión asturiana- e a UE está pola redución
drástica desta onerosa actividade máis estes días os mineir pe,
chan estradas e fan folgas contra o govemo central pero o PP n n
se excita tanto, vai trampeando e mesmo Alvarez C o actúa
como valedor dos mineiros (v ro novo acordo do carbón). Pola
contra en Galiza, o PP de Fraga, Cuiña e Diz Gu d , m t
contra os colectivos da nosa terra con aña, xcnreira crueldad
esperpéntica. Miren que lle ia a cau ar pr bl m á n a
n ,
mía que os labrego ocupasen as cidades pacificamente por uns
momentos. As cifras de proclutividade non sufrirían exc ivamen,
te e mesmo sairía gañando o sector ervícios pero, iso sí, ao mellar
a xente perde o medo -absurdo, pero medo- ao cacique ou caci,
ques locais que atemorizan a nivel micro a tocio pai ano galega.

ªº

de catro mesas de negociación.
Serian as dedicadas á sectores
produtivos prioritários, formación
dos traballadores, plano rural
(que contaría coa participación
das organizacións agrárias) e unha mesa horizontal que abrangueria os temas restantes. Emprego público e orzamentos de
1998 serán tratados nesta última.
O governo galego mostrouse, en

princípio, contrário a tal indusión.

~

CCOO e UGT, por un ha párte,
e CIG, por outra, presentaron
os seus documentos sobre alternativas para a criación de
emprego. Os tres sindicatos
decidiron retrasar a reunión
que tiñan previsto celebrar entre eles, dada a "escasez de
•elementos a avaliar".•

.E DESPOIS DE·LUXEMBURGO, QUE?
XESUS GóMEZ

En primeiro lugar, hai que perguntarse se o que se
pretende realmente é a construción dunha Europa
racional, políticamente unida ao servício da inmensa
maioria dos europeos, é dicer, se estamos por unha
auténtica construción europea.
Entendo que é indispensábel que se promova un de,
bate público e un diálogo social efectivo sobre o reto
da construción europea para que o emprego e o pro,
greso social sexan os motores dun novo tipo de de,
senrolo no marco dunha Europa Social, Democrática
e Solidária.
En definitiva, o cúmio de Luxemburgo hai que situa,
la no seguinte contexto:
Segundo a Oficina Estatística das Comunidades Euro,
peas (EUROSTAT), 18 millóns de persoas (case o
50% son mulleres. e 5 millóns son xovenes menores de
25 anos) estaban desempregadas no ano 96; o que sig,
nlfica unha .taxa de paro do 10,7% en relación á po,
voación activa, e a cifra mais alta de Europa corres,
·póndelle 9- España, co 22,2%_.
Toda esta situación europea enmarcada na política
de globalización da economía dentro dunha ofensiva
neoliberal ao servício dun
.
capitalismo que supón gra,
vísimas consecuéncias eco,
nómicas e sociais para os
traballadores de todo o te,
rritório europeo; co agra,
vante de que as políticas
dos governos r_espeitivos
, .
(Galicia,P.P., España,P.P.)
son a manifestación dos in,
tereses do capital económi~
co como poder, en detri,
mento do poder político, es,
capando de todo control político e democrático; e
ademais esta dinámi~a lévanos á. precarización, ao
paro, á marxinación social e á exclusión, promoven,
do unha agudizadón dos desequilíbrios ecolóxicos
_que se ven na dimensión mundial do cámbio climáti,
co, deforestacion, desertiza~ión, esgotamento dos re,
cursos non renovábeis; provocando unha desigualda,
de na distribución da renda, unha expansión sen pre,
cedentes no desemprego, na precarización e na mar,
xinación e exclusión a todos os niveis.

non serei eu portavoz de tales posicionamentos polí,
ricos (socialdemócratas?).
Polo tanto, se a política de globalización ten o seu
apoio en govemos conservadores, cal é a outra alter,
nativa? Hoxe en dia en Europa hai forzas políticas
que representan a colectivos que se encadran no que
denominamos espácio roxo verde (I.U. é parte activa
no Parlamento Europeo, en tanto que integra o gru,
po Izquierda Unitaria Europea,Jzquierda Verde Nór,
dica) que tomou posición no cúmio de Xefes de Go,
vemo en Amsterdam o 14 de Xuño, e en Luxembur,
go a pasada semana; e que se vai manifestar de segui,
do na campaña que I.U.,Galicia desenrolará polo
emprego, polo reparto do traballo, pola xomada de
35 horas semanais 1 campaña que ha de ser de infor,
mación, de formación e consecuentemente, de opo,
sición e combate fronte a Maastricht.
A única forma de levar adiante as propostas indicadas
é defender esta alternativa de progreso e transforma,
ción a partir de obxectivos concretos ligados á com,
prensión da gl9balidade do proceso que posibilite sair
da actual desesperania e resignación para entrar nunha
etapa de progresiva e crecente conciéncia de clase e
confianza en que si é posíbel unha sociedade diferente.
E necesário desenrolar unha
estratéxia de confluéncia e
unidade de ación con todas
as forzas sociais e políticas
que estean de acordona loi,
ta pola tfa!tsform~ción deste
estado de cqusas.

'lu_--Galicia desenrolará
unha campaña polá xornada
de 35 horas"

E ahte esta papeleta albíscanse con claridade dúas
opcións políticas, pois ainda que pode haber unha
posibilista que xustifique o desenrolo da política Ma,
astricht como algo inevitábel que hai que xestionar,

Entendendo pois que o pro,
blema número ún desea so,
ciedade é. o d_ésemprego,
quedamos todos convoca,
dos ao debate social que se
vai desenrolar, pois sementes cunha ampla mobiliza,
cion de toda a sociedade se ira conquerindo que a
correlación de forzas estea do lado do progreso; e ta,
mén no Estado español podamos ter: reparto do tra,
ballo, xomada de 35 horas semana is; por lei e sen re,
dución salarial.
·
Sabendo que esta é unha loica longa no tempo, o no,
so deber é comezar xa, para ir gradualmente á socie,
·dade de pleno emprego. Non.estaría de .máis lembrar
que as utopías de onte son as realidades de hoxe. •
XESUS GOMEZ, MIÑO, é membro da Permanente de Esquerda Unúla·
Izquierda Unúla de GaUcia, responsable en Galicia da campaña polas
35 horas semanais ·

b) Provocar unha reación desmedida por parte da opo ición,
dalgún dos colectivos afectado ou dalgún profe ionai d
distúrbios. Oportunamente, os meios de comunicación o upa,
ríanse de tomar a parte polo todo e metelo xuncos no me mo
saco. Que isto nada ten que ver coa democrácia, por upo to,
pero raras veces o PP se preocupa pola democrácia, salvo en
Allariz. Parece como se houbese algo persoal entre unha parte
significativa da elite dirixente do PP e o povo galego, en xeral.
Aquí trátase de demostrar quén manda, quén dá e quita, que
hai que sufrir e calar (Loyola dixit) . A apo ta pola dinámica
acción,represión é, sen ir máis lonxe, utilizada no Paí Vasco
e, certamente, cun éxito importap.te para o PP como ven de
indicar o próprio Garaicoetxea. E de esperar que ninguén da
sociedade galega entre a tan manoseado trapo e, meno que
ninguén,. o nacionalismo galego organizado.

A tractorada do pasado dia 20 de Xaneiro na Avenida de l..ugo de Santiago.

'O PP prefire r~cibir da UE
fondos para alimentar
a súa maquinária eleitoral en lugar
de defender á sociedade civil e aos
sectores produtivos"
c) Finalmente, o PP galega como usufructuário case perpétuo
da Administración prefire recibir da UE fondos para alimentar
a súa maquinária eleitoral en lugar de defender á sociedade ci,
vil e aos sectores produtivos que, en calqueira momento, po,
den voltarse esquivos eleitoralmente. Aquí, o PP actúa como
grupo de presión con perspectivas a curto prazo. Así como os
asturianos non queren só axudas que conleven unha desapari,
ción da actividade mineira, pois con ela fuxiría a povoación e
esvairíanse todas as actividades económicas (Astúrias é a
CCAA"que perde máis povoación) para os govemantes gale~
gos non hai problema dado o escaso apego polo país e os seus
habitantes forzados durante· anos á emigración.•
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Washington aumen_
ta oseu control militar da zona despois do derrube

Homenaxe ao sindicalista
Agus~n Malvido o dia 6

Acusan ao FMI e aos Estados Unidos
de provocar a crise ·económica de Asia
-e>-

ANDREW HIGGINS
HONG KONG

A crise xa reborda a aritmética abstracta das pantallas
dos computadores e o vórtice
do furacán arrastra agora un
obxecto máis sólido: os porta-aviones nucleares dos Estados Unidos. Desde hai menos de seis meses unha marea asombriza Asia. Anunciárase co escorregar da moeda
thailandesa, o Baht, no que
parecía de primeiras unha
sorte adversa local e insignificante pero detrás viron Corea, Malasia, Hong Kong e,
quen o diría, o Xapón, todos
eles facendo por manterse na
superfície da enxurrada que
xa arrastrou cento cincuenta
billóns de pesetas (a trillion
dollars: un millón de millóns).
Por fin, na semana pasada, a
catástrofe que só valoraban banqueiros e intermediários financeiros coa sua xíria hermética,
trascendeu a termos políticos. A
visita que fixo William Cohen,
ministro de Defensa dos Estados Unidos, ao Leste, descobreumos que Singapur autorizará o atraque de barcos de guerra
norteamericanos e que Filipinas
tamén está disposta a recebelos. A recente riqueza déralles
confianza abando para recusar
a chegada dos portaavións, pero
despois do derrube económico,
as circunstáncias cambiaron.
Agora marchou a riqueza e con
ala foise a confianza que os Tigres do Leste tiñan en poderen
atender as esixéncias da sua própria defensa. China parecía no
centro do que parecía o abrente
dunha nova arde asiática; Malaásia fixera mesmo xestos para excluir a Asutrália, á que consideraba un intruso anglo-saxón nos cúmios políticos rexionais.
Nestes días , no leste de Xava
(lndonésia), un grupo de manifestantes plantou lume a várias
tendas e en Corea do Sul os traballadores ameazan con volver
a guerra de barricadas. Son avisos do derrube máis grave que
se lembra da confianza no diñeiro desde os tempos en que os
alemáns tiñan que levar os marcos devaluados en carretillas para pagar a merca e Hitler xurou
que vingaria aquela humillación.
O afundimento de Alemaña na
desesperación, no fascismo e na
guerra toi obxecto do agoiro dun
escuro profesor de economía de
Cambridge, John Maynard Keynes, que escribira un libro en

O crédito doado provocou a desfeita e deixou Ásia aos pés dos Estados Unidos.

1919 no que criticaba a denigratória política de compensacións
que Inglaterra e os vencedores
da 1 Guerra Mundial impuxeran a
Alemaña. Keynes chamara aquil
ensaio As consecuéncias económicas da paz. Tanto Asia como o
resto do mundo necesitan algo
polo estilo para calibrar as consecuéncias que a economía pode ter sobre a paz.

Criticas feroces
contra o FMI
O Fondo Monetário Internacional
aparece no cerne do- debate,
emocional ou técnico, sobre as
consecuéncias que as operacións de reflote terán para as
economías de Thailándia, lndonésia e Corea do Sul. Trátase de
planos de asi_sténcia preparados
polo reservado consello de 24
membros do FMI, que agora receben críticas feroces de todos
os interesados. Nos Estados
Unidos,. un comentarista fai memória da caza de bruxas que se
desatara en Washington co gallo
da vitória de Mao no 49. "Quen
perdeu Asia?", pregunta. Mesmo
comparan a situación coa do
Tratado de Versalles que aferrou
o asoballamento económico alemán qespois da Primeira Guerra
Mundial e puxo os alicerces para
a Segunda.
Nun informe interno, o FMI recoñece que non mediu correctamente o alcance posibel da crise asiática. O pasado mes de
Novembro forzou en lndonésia
o peche de 16 bancos acusados
de falsificación contábel. Aseguraban que con esta medida que-

rían limpar o sistema e restaurar
a confianza, pero o resultado foi
precisamente o contrário porque
crebou a confianza arredor dos
bancos considerados seguros.
O director do Instituto para o Desenvolvemento Internacional da
universidade de Harvard, Jeffry
Sachs, crítica ao FMI, que ten a
sua sede en Washington, pala
reserva da sua contabilidade, o
secreto co que sempre opera e
a teimosia coa que obrigou aos
paises asiáticos a impoñer políticas monetárias recesionistas
que non fan mais que disparar o
pánico. En termos crudos, a discusión sobre o FMI divídese en
dous bandos. Os fundamentalistas do libre mercado, que din
que os paises, como as persoas,
deben pagar os seus erros e advirten que se o .FMI non tivese
axudado a México, os paises
asiáticos non terian xogado a ruleta coa prata doce dos créditos
baratos. Na outra parte están os
que non ven no FM 1 outra cousa
que un instrumento para submeter ás economías de Asia ao império norteamericano. Martín
Khor, director dunha axéncia de
colaboración co terceiro mundo
en Malásia di que "o que os ricos non deron feíto con presións
bilaterais ou multilaterais, conségueo o FMI con créditos. O FMI
sempre foi considerado como· un
axente dos intereses norteamericanos e de feíto o seu cuartel
xeral está a uns metros da Casa
Branca.

Telefonazo de Clinton
Pouco se pode dubidar da iden-

tidade de critérios entre o Governo norteamericano e o FM l.
Cando o gresidente Suharto.
anunciou a comezós deste
mes un orzamento fabuloso
que derrotou o
que quedaba de
confianza na
moeda indonésia e lani:ou á
xente a comprar
víveres, como
na véspera dunha guerra, Clinton telefonou ao
presidente para
cantarlle as corenta. De a pouco, Suharto asinou un acordo
co FMI polo que
se comprometia
a saldar as empresas acumuladas pola sua família durante trinta e dous anos
de poder dictatorial. Dinque agora relea e non quer cumprir o
que asinou e no pazo presidencial esperan outro telefonazo de
Clinton.
Clinton representou un papel
semellante en relación co Governo de Corea do Sul. Kim
ltmg-Sam recibira unha chamada do presidente norteamericano na que este lle daba dous
días de prazo para asinar un
acordo co FMI pensado para
salvar ao pais da creba. Con
37 .000 soldados norteamericanos no país, ao presidente _coreano non lle quedaba senon
aceitar o ultimatum.
Para salientar a estrecha relación entre as armas e a economia abonda coa visita que hai
duas semanas fixeran a vários
paises de Asia o ministro de defensa norteamericano, Cohen e
o vice-secretário da Facenda
lawrence Summers. Este último
dixo en Bangkok que "as razóns
comerciais, as de estabilidade
financeira e as de seguridade
nacional implican aos Estados
Unidos na prosperidade económica e a seguridade asiática".
Os tinanceiros de Hong Kong
coidan que o tan anunciado Século do Pacífico terá que agardar para tormento de China e
do~ campeones da solidariedade asiática porque o poder dos
Estados Unidos sobre as finanzas e os exércitos de Asia é ainda maior que na altura da guerra do Vietnam.+

:'

'

r

,1 •

O seis de Febreiro próximo o
histórico dirixente do sindicalismo nacionalista, Agustín Malvido, merecerá unha homenaxe
de parte dos seus compañeiros
en respeito á sua longa traxectória militante. Malvido, que rematou o seu mandato de
secretário comarcal da CIG en
Vigo o pasado mes de Decembro, era tamén membro do Secretariado e Consello Confederais galegas da citada central.
O sindicato nacionalista fai unha invitación pública a
participar nesta homenaxe na
que se valoran sobre todo a actitude de "solidariedade e compromiso" ao longo dos anos.+

Galiza perdeu povoación
ocupada
Durante 1997 perdéronse
máis de 8.000 pc;>stos de traballo en Galiza, ao pasar de
910.917 persoas ocupadas a
902.91 O, continuando así as
-perdas de emprego
anteriores, segundo os dados
do lnquérito de Povoación
Activa. Este retroceso produciuse mália o crecemento
económico xeral. Os parados
seguen a representar o 18%
da povoación activa, má1ia
descender o seu número en
4.350 persoas. Como se pode
ver, o descenso do paro non
ven producido por un aumento do emprego, senón polo
descenso da povoación en
idade activa. Por outra banda,
a contratación eventual
segue a representar o 34% do
total, o que é indicativo da falta de resultados prácticos da
_política actual de
subvencións e contrasta coas declaracións públicas do
partido no governo. +

Momento de presionar
na negociación
dos convénios
A Xornada nacional de
negociación colectiva celebrada
pola CIG o 22 e 23 en Mondariz-Balneário, puxo de manifesto a necesidade de conseguir
un maior apoio dos traballadores para aumentar a presión reivindicativa_ Esta análise deriva
de que "a boa marcha da economía contrasta coa má situación laboral e social". A central
nacionalista xulga que é o momento de reclamar máis empregos, e§tabilidade no traballo e
redución da xornada. A CIG
. lembra que a bonanza económica non se está traducindo en
redución das cotas de paro, senón que "o aumento da produtividade só está producindo por
agora un aumento dos beneficios da patronal".•
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Retrasado o 'Cont~ato de Unión Civil' do PP, que apresenta graves deficiéncias
,

Recoñecen a unha integl'Gnfe
dunha parella de f.eito direitos, s~bre a. vivenda ~de ambos
' <"

..

._/

-

.

Unha senténcia da· sección
segunda da Audiéncia de ·
·Pontevedra de Outubro de
19~7 recoñeceu "que a convivér!lcia pode producir certos
efectos xurídicos" e desestimou "o desafiuzamento" que
solicitaban os tillos dun faleci do recentem.ente e cuxa
compañeira quedou a viver
na casa na que desde había
dez anos ambos habitaban
de forma marital. O fallo prodúcese en defecto de lei, xa
que a redacción da lei de parellas de feíto, que o PP tramita coa proposición de lei
orgánica de "Contrato de
Unión Civil",. está moi retrasada. A maiores, este texto apresenta graves deficiéncias.

Os mestres:e - ~,
a aprendizaxe da_pai

DA .

TERRA
AHIAliLADA

Transportes

La Unión e a discriminación
aun
discapacitado
físico
de Marin.

•

'

de feíto, a
ex cónxuxe
legal do-falecido será
quen cobre
a pensión
de viudedade, en lugar
de facelo a
que foi a
sua compañeira durante os dez últimos anos.

Os tillos do falecido -que moA falta de regulación legal provoca inseguridade xuñdica entre as parellas de feito.
rreu inesperadamente-, argumentando a sua CQndición leParadoxjcamente, e ante a ineDaquela, a casa seguirá ocupagal de herdeiros, pretenderon
da pala mesma persoa. -- ..
xisténcia durtba lei de parellas
o desaufizamento da casa que
ocupaba a parella e aseguraAR ..\>.T\_\ Eq n 1: 1
ron que non había nengunha
razón para que a ex compaf)eira do seu pai debera obstentar
a posesión da viveoda. Os. ti~ . llos de defunto pretendian que ,
a compañeira do seu pai vivira
con el durante dez anos na _
mesma casa baixo o seu consenti me r'ito, nunha situación
case de hóspede. A demanda
Hai unha escola unitáiia nunha aldea perto de Vigo á que os cativos
de desafiuzamento levouse a
van con medo. Teñen entre tres e cinco anos e a maioria están
cabo por parte dos· descend~n
aprendendo a ler. Alguns aind¡i non saben mexar por si sós e a protes do titular da vivenda co
fesora ere que non é a sua abriga axudalos.' Ante o pánico de pedirconvencimento de que era moi
llo, alguns mexan por eles; piar o remédio que a enfermidade pois
fácil manter esta postura por-.
que a defensa non contaba
receben uhha labazada ou un bon tirón de orellas. Bátelles por ese
con nengun documento escrito'
ou por outro motivo xa que ninguén lle chamou a atención nunca, e
que demonstrase a relación de
a sua condición de profesora dalle inmunidade na aldea, onde os
parella. Porén, a viciñanza tiña
país tamén teñen medo. O 30 de Xaneiro foi instaurado pala ONU
pleno coñecimento da convi- ~
como o Dia Escolar para a Paz. N esa data mataron a Mahatma
véncia da parella.
Gandhi hai cincuenta anos e a Luther King hai trinta, e son moitas
Tanto o xulgado de primeira
instáncia de· Vigo, como a Audiéncia de P-oritevedra desestimaron a pretensión dos tillos
do falecido e desestimaron a
demanda de desafiuzamen.to.

..,

as escalas no mundo que conmemoran o aniversário tratando de inculcar o respeitQ aos direitos humanos. Tamén na Galiza. Pero segue
habendo aulas no país nas que os mestres exercen a disciplina militar e que fan pensar se non seria mellar que fosen eles os destinatários de todos os actos programados para odia 30.+
·

Desde o ano 1993, Xosé Uxio
Marin, como a Poio, Sanxenxo
Diz Tilves, viciño de Seixo, en
e A T oxa: "É á única opción
Marin, ten problemas para viaque .teño senon µie arruinaría
xar na emp'resa. de transportes
en taxis. Levo viaxado noutras
. - La Unión xa que dépende de compañtas gaÍegas e ·alguns coquen sexa o condutor da liña, o
ches xa están dotados de platacoche párase ou non. Uxio Diz
formas para subir e baixar en
.- é discapacitad·o físico e ' tense
cadeira de rodas", di Uxio,
que desprazar en cadeira d.e roquen fa i referéncia á lei de Ordas. Segundo sinala, a lguns . deación dos Transportes Te- condutores "non abren o portaerr~stres e as obrigas das concequ ipaxes para poder pregar a
sionárias, que deben facilitar o
cadeira e subir ao autobus. "Coacceso do víaxeiro.
mece i a ser discriminado hai
cátro anos. Dªquela xa apresenUxio Diz asegura que xa _intentara unha reclamadón pero
tou entrevistarse co xefe de pernon tiña ánimo para seguir
soal de La Unión, ao cal lle pecando me respostaron. O que
diu o Libro 9e reclamación, sénOutubro,
acontece é que nen a empresa , dalle ne-gado.
nen parte dos condutores asimiapresentou unha reclamación
lan que unha persoa diminuída
na Dirección Xeral de Transutilice ·o trasporte público. Se
portes da xunta da que recebeu
res posta o 19 de Decem bro. r
non hai outras persoas na paraDespois de consultar a La .
da que me axuden, o coche non
se detén", di este viciño de Ma- · Unión, aXunta pede testemuñas a Uxio xa que a empresa
rin. La Unión cubre o transpornégao todo.-O máis chamativo
te desde Pontevedra tanto á codo escrito apresentado por Almarca do Morrazo, incluído

En

Parellamente , es tán
pen dentes vários xuízos
de faltas
contra os tillos do faleA. IGLESIAS
cido
por
presuntas
agresións e ameazas á ex compañeira do seu paL

Lei de parellas de feito
A respeito da proposición de lei
orgánica de "Contrato de Unión
Civil" que tramita o Congreso a
iniciativa do PP, Alexandre Honrubia, o avogado que defendeu
á desafiuzada, estima que a sua
necesidade "é vital" dada a "inseguridade xurídica que comporta a sua inexisténcia, algo
que limita os direitos dunha persoa que mantivo unha comunidade de bens neste caso co falecido". "Esa convivéncia -engadiu o avogado- debería ter as
mesmas prerrogativas que unha
unión consagrada civilmente".
De todos xeitos, o xurista criticou o texto en proceso de elaboración "porque exixe comparecer diante dun notário e iso é
un obstáculo fundamentalmente
para as parellas heterosexuais,
que neste momento son as máis
numerosas e que se monstran
reácias a asinar documentos de
unión civil".+

fredo Toranzo Garcia, xerente
de La Unión, é a descalificación
cara ao viciño de Marin ao que
chama indesexábel e maleducado, "o cal faino coñecido en todo o concello de Marin". Por is,' to non m~rece " a consideración e solidariedade que deberían ter os_condutores cun diminuido físico".
O viciño do Seixo, quen rexeita
as descalificacións do xerente da
empresa por insultar dunha maneira persoal, non quere que <lean carpetazo á sua reclamación.
Por iso ·apresentou unha nova
reclamación á Xunta con testemuñas para apoiar a sua declaración. "Doutra maneira, conformariame pensando que son un
problema e que non teño direito
a ir en autobus. O que solicito é
que sexa a empresa quen facilite
o ácceso á xente cm:na mine que
os condutores saiban que teñeri
que cumprir unha normativa" ,
sinala Uxio Diz. •

Concentracións en Vigo,
Ferrol e San6ago
·, para denunciar
·a violéncia sexista
As cidades de Vigo, Ferro! e
Compostela foron cenário, o
Luns dia 26, de concentracións
en protesta pala violéncia sexista convocadas pola asociación
de Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG) e en repulsa polo
asasinato de Cristina Gómez,
unha das últimas vítimas mortais por maos tratos. MNG reitera a solicitude de criación de casas de acollida, implantación do
protocolo sanitário para as mulleres que apresenten síntomas
de maltrato físico ou psíquico, a
inclusión do acoso sexual no
Estatuto dos Traballadores e
Traballadoras e a elaboración e
aplicación dunha Leí Galega
contra a violéncia sexista. Ainda
así especifican que "somos moi
conscientes que mália estas
medidas a violéncia sexista vai
seguir existindo" e que non
serian máis que "saidas de
urxéncia".+

Xuízo a catro persoas por
unha pegada de cartaces
O Mércores 28 de Xaneiro
celebrouse un xuízo en Santiago a catro persoas, me~
bros da Asembles Naclonsl
de Obxecclón de Consclén·
e/a, que foran detidos nunha
pegada de cartaces.
Convocouse unha concentración diante dos xulgados
de Fontiñas" en defensda
do exercício da liberdade de
expresión". Santiago xa foi
cenário anteriomente de
protestas pola atitude da
policía municipal cos colectivos que pegan cartaces informativos nas ruas. •

Caravana
de Solidariedade
con Chia s
A asociación Augasquentes de
Lugo participará o próximo 16
de febreiro na conmemoración
dos acordes de San Andrés,
en Chiapas, e na Caravana de
Solidariedade que se está organizando a nível europeu coas comunidades indíxenas
desta zona mexicana. Os obxectivos da marcha son os de
denunciar a situación de "guerra non declarada" que se vive
na zona, o apoio do governo
aos grupos paramilitares, para.
impedir que a UE asine con
México o acordo preferencial e
para que a cidadania europea
se solidarice coas comunidades indíxenas en defensa dos
princípios de "paz, xustiza e
dignidade'', segundo explica
lván Prado, membro do coletivo.-Augasquentes críase tras
do chamamento que fai o subcomandante Marcos en Xaneiro do 96 para que se espaJlen
por todo o mundo os centros
culturais zapatistas que levan
este nome. Prado explica que
a caravana é posíbel palas
aportacións feitas por intelectuais, sindicalistas, institucións
e partidos ademais das actjvidades que está a levar a cabo
o próprio colectivo, como concertos e venda de libros. +
.::>
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Retevisión racha
o monopóli~ da_Telefónica
A compañia de
telecomunicacións Ret~visión
\leh ~e in'lciar a prestación de
servizos de telefonía básica ·
interprovinciais e internacionais
con prezos inferiores aos que
te_n a-Telefónica. No Out-ono
Retevisión .dará cobertura ás
chamadas de tipo local. O
nacimento deste novo servizo
racha ca monopólio que a
Telefónica tivo duranté setenta
anos. Esta última empresa
acentuara a sua vocación
ofigopólica nos últimos tempos,
a raiz da sua total privatización ·
e Retevisión entrou no
mercado denunciando ante a
clientela esas práticas e
despregando unha intensa
campaña de imaxe. Pero non
todo son ventos de
liberalización, Retevisión existe
desde hai vários anos e nos
últimos tempos tamén
aproveitou en benetício próprio
a sua posición de monopólio
na área na qu~ prestaba
servizo como transmisora do
sinaJ de televisión. Neste caso
Retevisión cobraba ás cadeas
prezos moi superiores ao seu
custe real.+

O govemo español afirma que coa reforma do sedor oliveiro se perderon moitos pastos de traballo.

Oborrador impón un sistema de cotas eprevé amodificación das axudas

Rápida mobilización do Governo central
ante un novo anúncio de reforma do-sector oliveiro
-0- B. LAXE

Tres ministros españois mobilizáronse nun só día ante a
filtración do borrador para a
reforma da Organización Comun do Mercado (OCM} que
asigna cuotas de produción
oliveira por paises e axudas
para o cultivo. A ministra de
Agricultura reuniuse urxentemente coa Mesa para a Defensa do Sector do Aceite de Oliva, o de Traballo tomou cartas
no asunto e o de Exteriores
comezou os contactos co presidente da Comisión Europea.
A Mesa para a Defensa do Sector do Aceite de Oliva, formada
por productores, sindicatos e industriais do sector entrevistarase con carácter urxente co comisário europeu do sector de
Agricultura , o austriaco Franz
Fischeler, para demandarlle explicacións sobre o borrador para
a reforma da Organización Común do Mercado (OCM), exixíndolle un cámbio na mesma. Os
representantes do sector olivareiro, comandados pola Ministra
Loyola del Palácio despois de
reunirse urxentemente con eles,
reuniránse tamén con membros
españois na Comisión Europea,
Manuel Marf n e Mayor Oreja,
así co comisário de Emprego,
Pedraig Flynn. A esta reunión
asistirán apoiados polo ministro
de emprego, Javier Arenas.
O ministro español de Exteriores, Abel Matutes, afirmou que
talara ca presidente da Comisión Europa, Jacques Santer, e
que este lle mostrara o seu interese para mediar ante o comisário de Agricultura Fishler para
"atapar unha solución favorábel
aos intereses espaois e a sua
convinción de que o comisário
reconsiderará alguns dos seus
posicionamentos".
Matutes, despois de expresar! le
a Santer o seu "di·sgusto e est rañ eza", pola proposta de
Fischler, afirmou que "existe unha lei non escrita na Comisión
pola que nunca se fai unha reforma sen ter en conta a un paaís que é unha poténcia nun

Junta de Andalucía, tamén realisector a reformar. España prozao u declaracións no mesmo
duce a metade do aceite de tosenso rejvindicativo.
do o mundo", declarou o Ministro. Santer, pola sua banda, ne~ ·
Consideran unánimemente qLJe
gou as afirmacións realizadas
o borrador para a reforma provipolo ministro español.
sória do sector e o sistema de
axudas é claramente negativo
Compromiso
para o sector en España por vádo Governo central
rios motivos: asigna ao Estado
Loyola del Palacio reiter<?U o- Español unha cuta de produción
máxima de 538.000 toneladas,
compromiso de todo o governo
algo máis da metade da producentral na defensa dun sector coci ón real na última campaña,
mo o olivareiro pois supón un eioutorgándolle clara vantaxe a
xo indispensábel para a actividaltália e Grécia. Ademais - só
de agrária e o emprego en ammanteñen a axuda á produción
plas zonas do país e, moi espedurante dous anos. Desde o
cialmente, en Andalucia. Ao mes2000 pasarase á axuda por armo tempo, fixo un chamamento á
bre e non por produción . Tamén
unidade do sector tanto en Espaelimina prezos fixos e compras
ña como co resto dos paises meen intervención, suprime a axudite rr án eos , mostrando a sua
da ao consumo e non subvenconfianza en modificar o texto.
ciona á axuda a oliva de mesa.
O próximo Venres terá lugar en
Desde a Comisión Europea mosCórdoba unha nova reunión da
traron a sua extrañeza "pola preMesa co fin de estudar a acmatura protesta desatada en Escións a tomar para facer presión
paña". Non entenden a reacción
a fin de mudar a proposta comufulminante nesta ocasión pois
n itár i a. De momento non se
"critican un borrador que ainda
anúncian manifestacións ainda
non é proposta definitiva". Fischque tanto a ministra de Agicultuler afirma que "os productores
ra como o de Traballo afirmaron
beneficiaranse das iniciativas de
estar dispostos a encabezala.
Bruxelas pois a produción vai auManuel Chaves, presidente da

Deteñen a once
colaboradores.da ETA

mentar máis que o consumo".

<;> Si·ndicato _-labr~go Galego,
pola sua bánda, demanda o
mesmo trato para o sector lácteo que desde Q. 'governo Aznar
lle están a dispensar ao sector
olivareiro. Ref.írense tanto á premura coa que se volta contra un
decreto ainda non levado sequer a discutir mentres se afanan en aplicar a multa pala cota
láctea. Ao mesmo tempo retírense ás declaracións de Abel
Matutes, remitíndose "á lei non
escrita", pedindo que se lle aplique tamén a Galiza.

-

As duas varas de medir que
aplica o Governo central maniféstanse claramente nas delcaracións de ministra Del Palacio,
veraneante na Galiza e turista
aos eventos protagonizados
por Fraga, que nunha recente
entrevista no diário El País non
se refere para nada ao problema lácteo como unha das suas
preocupación. O mesmo fix-era
hai duas semanas na Ser cando, perguntada polas suas inquedanzas, citou ao sector olivareiro é ao do plátano de Canárias, pero esqueceu máis .unha vez ao lácteo.+

A. Em1·

A G-arda Civil procedeu a
deter, na-·noitiiía do Martes 27
de Xaneiro, a once
colaboradores da
organización independentista
basca ETA. As persoas
detidas tiñan relación co
Comando Bizkaia, que fora
desartellado o pasado mes
de Setembro coa detención
de doce persoas. A
operación desenvolvéuse en
Teruel e en distintas
localidades de Bizkaia. Foi
incautada documentación
sobre a organización armada.
A operación foi posíbel
grazas ás pescudas levadas
adiante pola Ertzaintza, que
desembocaron na
localización dun piso fr~nco
en Bilbo o pasado 29 de
Decembro. Este
desartellamento coincide co
novo atentado realizado
contra o coche dun
concelleiro .do PP da _
localidade alavesa de Santa
Cruz de Campezo. No
atentado saiu ileso o tillo do
edil.+

.
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P I RIE I S I E I N I T I A I C l llO I N
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Somaténs do PP
A dereita española, despois de que o PSOE inutilizara por abuso
os crimes do Estado, volta ás andadas e pretende criar uns somaté~s de defensa persoal para os seus militantes de Euskadi. Como
na Restauración Borbónica cando os Magníficos do Antíguo Réxime fichaban a xente con experiéncia dos neofascistas italianos
ou da ditadura arxentina, protagonistas dos sucesos de Montejurra
e de asaltos aos demócratas en Madrid.
Fraga lribarne facíase acompañar por Almirón, un arxentino coñecido torturador no seu país. Agora pretenden vernizalo democráticamente por "suscripción popular". Logo como ETA xa ten
atentado contra cargos públicos fora de Eskadi •extenderanse a
todo o Estado. Calquer dia actuaran de novo como no famoso
mítin de Fraga en Lugo ou, mesmo, en calquer tractorada. Na
máis pura ilegalidade, pois contradín o artigo 17 de Leí de Seguridade Privada que rexeita escoltas non oficiais para todos os cargos públicos.+

OURENS~
DA

"HISTORIA XERAL DE GALICIA"
DE EDICIONS

XOVES

26

A NOSA

TERRA

DE XANEIRO AS

20_HORAS

NA A.C. AURIENSE ·
COA INTERVENCION DE

BIEITO ALONSO

XAN CARBALIA
Organiza
A.C. Aruriense
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Expúlsano da Arí!lada pero non odegradan publicamente

Astiz, as confesións do Anxo da Morte
*

·de dereitos humanos, entre
eles os da organización Hijos
de Desaparecidos.

PATRICIA GRINBERG
BUENOS AIRES

"Viches que sempre o~ profesores de educación física e os
militares son de dereitas ·e os
artistas son de esquerda? Para
facer cousas_que teñan que
ver co físico tes qu.e ter unha
disciplina, unha rigorosidade,
que te fai de dereita?-''· Astiz
completou as suas declaracións á revista Tres Puntos,
nas que se postulara como "a
persoa mellor preparada para
matar políticos e xorñalistas",
asegurando que a condea que
se lle fixo en Fráncia "é unha
imbecilidade". O escándalo lévao a sairda A[mada, e reforza
a necesidade de manter aber-_
tos os procesos contra a impunidade das Leis de Ponto Final.
"Un país precisa un pouco de
orde e outro pouco de caos. O
problema é cand_o te vas moito
para un só lado. Tés que pegar
un volantazo". Astiz teima na
sua teoria ameazadora de que
"veñen moitos' compañeiros a
me chamar para que me poña á
fronte dun levantamento, pero
eu pároos". A escandaleira que
se armou coa sua declaración
obrigou a que o que ia quedar
nun arresto de 60 dias mudase
nunha expulsión da Armada,
salvárfdoo, polo _de agora, da
degradación pública. A maiores
ábrenselle máis de doce causas
de diferente tipo e o xuiz federal
Claudia Bonadío solicta unha
perícia para determinar o seu
perifl psicolóxico e coeficiente
intelectual.
Astiz dixo que aos desaparecidos "limpámolos a todos, non
habia outro remédio", e considerou que "as Xuntas Militares
foron cobardes, non se atrevian a dicer que habia que fusil al os a todos"_ Tamén falou

Astiz -de 46 anos, solteiro e
condeado in absentia en Fráncia por crimes de lesa humanidade- , dixo non lembrar onde
obtivera o dado sobre o asesinato de Bonina. O xuiz pegunto u 11 e, "Vostede dixo estar
adestrado para matar xornalistas, como se mata a un xornalista?", aoque o marino respostou: "Se se mata unha formiga
ou un elefante é o mesmo, mátanse de xeito diferente pero
marren igual ; unha persoa que
morre dun disparo na cabeza
morre o mesmo senda avogado , médico ou o que for".
Asti:z: foi obri~ado a declarar e tivo que protexerse por un forte cordón policial.

Astiz debeu ingresar sair dos
tribunais, no centro da cidade ,
rodeado de policias, que non
puideron evitar que un dos ovos
guindados polos manifestéjintes
dese na sua cabeza loira. A saida, vários manifestantes intentaron cruzar ovalo de seguridade,
a policia reaccionou con violéncia, co saldo de cinco manifestantes detidos e un xornalista,
Mariano Volcovich, de Radio del
Plata, ferido nun ello.

do ano pasado en Pinamar, ondos nenas desaparecidos e admitiu que na Escala de·Mecáni- _ de o seu corpo-apareceu espoca da Armada os -marinos brinsado e calcinado, nuri crime
aindá. non esclarecido e no que
caban chamándoa maternidaestán implicados a policia da
de, porque ali levábanse .bebés
província de Buenos Aires e o
secuestrados nos operativos e
poderoso empresário Alfredo
tamén ali as prisioneiras daban
Yabran.
a luz e os bebés eran entregados en adopción ilegal a memO marino tamen mencionou a
bros da_forza ·cutre xornalista asesiñado durante o rexime constitucional:
"A Armada ensinoume a destruir,
Mario Bonina, que apareceu - Esa noite Menem fixo un ha
a pór bombas, a infiltrarme, a
comparanza asombrosa para
morto-nas augas do Riachuelo,
matar", sostivo Astiz, e calificou
respostar á repulsa cidadá, "é
ao xefe do Exército, xeneral Marna capital, en Novembro de
inac!misíbel esta serte de lei do
1993. Pouco se sabe desta
tín Balza -quen fixo autocrítica
Talión, procurar facer xustiza
morte, pero Astiz revelou, acapala actuación dos militares duso distraido, un dado até agora · pola man própria non se comrante a Ditadura-, de "cretino",
padece coa democrácia". Nun
ao presidente Menem de "o piar
descoñecido: que Bonina foi
artigo do xornal Pagina 12 resde todos", e á presidenta das
guindado ao rio encadeado a
postou 11 e o escritor Juan GelNais da Parza de Maio, Hebe de . un coche.
man, a quen lle desapareceron
Bonafini, como "subversiva".
ao filio e á cuñada embarazaEstas declaracións valéronlle
Cabezas e Boni·no
da: "O presidente non anda duque o xuiz da causa, Raul lrigocho en equivaléncias: equipara
yen, o citara a declarar en preAstiz - recomendou aos xornapedras con secostros, ovos
séncia da -esposa do xornalista
con torturas, lanzamento de
listas "coidarse", porque poden
Felicia Urbano. Astiz entrou a
"rematar mal, como co tema de
declarar no meio dun impresiobotellas con lanzamento de se·José Luis Cabezas", o xornalisnante operativo de seguranza,
res humanos vivos e drogados
e ante os berros de militantes
ta asesiñado o 25 de Xaneiro
ao mar". •

Pechan as incineradoras
de i.ille porque
apareceron dioxinas
no leite
O Martes 27 de Xaneiro o
concello francés de Lille,
próximo á fronteira con
Bélxica, decretou o peche
das suas tres incineradoras
de resíduos sólidos urbanos
porque nas análises
realizadas ao leite das vacas
que pastan nas proximidades
detectouse ·presenza de
dioxinas cun valor cinco
veces superior ao límite de
seguridade. Parellamente
proibíuse a comercialización
do leite afectado.
As incineradoras de Lille
-cuxo alcalde é o ex primeiro
ministro socialista Pierre
Mauroy- levan funcionando
vinte anos e anualmente
queiman 400.000 toneladas
de lixo. •

ltália ensaia
a via do federalismo
Un documento elaborado
por unha Comisión
Bicameral CongresoSenado en ltália propón
profundos cámbios na
organización do Estado e
unha reforma da
Constitución. O plano, que
non ten o consenso de
todos os grupos políticos,
haberá de analisarse no
Parlamento ao longo dun
proceso de debates que se
pode extender durante un
ano enteiro. A criazón dun
Estado federal, a reforma
da organización da xustiza
e a eleición direita do
presidente da República,
son os aspectos máis
relevantes desta
pretendida reforma do
Estado italiano. Os
partidos políticos
apresentaron máls de
60.000 emendas a este
plano.+

EEUU a piques de quedar
sen presidente
por problemas de alcoba

Os trovadores do 1\f,ino
áe qaaza.
'Un percorriáo po[a [írica mecíieva[

,j,i.i;.~- ·~•""+ <kt; •·•-:- w.....;-,...,.

cía man cíos nosos trovaáores:

~

Martín Cócía;v
Xoán cíe Cangas e Mencíiño.

&
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O affaire sexual do
presidente norte-americano,
Bill Clinton, coa funcionária
Monica Lewinsky está a
piques de descabezar ao
Governo da Casa Branca e
forzar que o vice-presidente
Al Gore tome o relevo.
Os éxitos económicos de
Clinton de nada serven ante
o problema de alcoba que
centra a atención dos meios
de comunicación.

Os trobadores

Reino

%: Caliza

¡

Martín Códnx, M"'1dÍñn

'r'

Xoón de C.ingas

A sociedade xa foi
consu ltada sobre a
conveniéncia dunha demisión
caso de comprobarse que o
presidente mentiu ao
defender a sua vida privada.
Hillary Clinton xa emitiu un
veredicto: a extrema direita
conspira. O certo é que os
meios de comunicación están
nas mans de grandes grupos
económicos que promoven a
evolución cara un Estado
ainda menos
intervencionista.•
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Os Estados Unidos asumen anóva derrota na sua política de illamento ·

Anormalidade preside a visita do _Papa.a Cuba
*

M. VEIGA

O réxime cubano, impugnado
desde o exílio, deslexitimado
desde alguns sectores polas
expropriacións ao inicio da revolución, bloqueado desde hai
35 anos polos Estados Unidos
que carecen de embaixada nun
pals que dista pouco máís de
cen millas das suas costas e
cos dias contados, segundo
todos os cubanólogos, desde
que en 1989 desaparecera a
Unión Soviética, viuse lexitimado por unha visita Papal que
encontrou, durante os seus
cinco dias de estáncia na illa,
arroupamento social, normalidade absoluta e un bon lugar
para o diálogo sobre temas
claves na situación actual do
planeta, pero que rara vez se
tocan nos foros internacionais.
Xoán Paulo 11 non escolleu na
sua visita a Cuba o estilo acedo
da que fixera a Nicarágua cando
governaban os sandinistas, incluida a sua bronca ao ministrosacerdote Ernesto Cardenal.
Tampouco realizou un indirecto
chamamento á resisténcia como
o da sua visita a Polónia. Limitouse a pedir un espácio para a
lgrexa e referiuse con énfase especial á xustiza social e aos valores negativos do consumismo e
do neoliberalismo, duas alusións
que foron moi celebradas tanto
polos representantes guvernamentais asistentes aos actos, como pola maioria do povo cubano.
A visita tora boicoteada desde
un princípio polos Estados Unidos. A continuación, a prensa
dese país tratou de ·presentala
como unhá "claudicación do
ateo Castro", pero sobre todo o

governo de Washington tratou
de sacar partido do encontro en
base ás posíbeis fendas internas
que se criarían no réxime. En
contra de todo iso, o balance foi
positivo para o governo. As informacións que até agora talaban
de intoleráncia coa relixión, de
imposibilidade de expresar determinadas ideas dentro da illa,
porque a sua soia mención pro-

vocaria a apertura de ellos dos
na porción é controlada polo gocubanos e a caída do réxime, . verño cubano, quen apenas canperderon todo o seu peso desta con algun foro internacional
pois destes catro dias nos que - para dar sen intermediários a
tanto o Papa como Fidel Castro
sua opinión. A visita do Papa
se expresaron con enteira liberproporcionoulle trece minutos a
Castro para dirixirse sobre todo a
dade ante a mirada do mundo.
Latinoamérica. O discurso de recebimento, moi crítico con EspaA información que circula internacionalmente sobre Cuba é
ña, estaba, como é natural nun
moita, pero só unha moi pequeacto internacional e diplomático

UN ENCONTRO SIMBIÓTICO

destas características, acordado
co Vaticano. Bispos españois
desmentiron, ante os micrófonos
da cadea Ser, que a Santa Sé
estivese enfadada polo mesmo.
A reación da vella poténcia colonizadora foi de grande alporizamento, pero a nengun diplomático español lle pasou desapercibido que se as relacións do governo Aznar con Cuba fosen máis
fluidas, tendo nomeado por
exemplo un embaixador na illa,
Fidel quizá non se tivese centrado tanto en España.

...

Doble vara
VICTORINO PÉREZ PRIETO

Díxose que nunca tanto despregue de medios ocasio,
nou visita algunha do Papa. Pero non se quedou
atrás a mobilización do pobo cubano na súa cordial
acollida. O "Benvido a Cuba" que lle dirixiu o Presi,
dente, despregando el tamén toda a súa cortesía ata
na ve cimenta, foi con tódalas da lei e atopou o eco
agardado nos cubanos.
Foi unha magna simbiose, Xoán Paulo II puxo os fo,
tógrafos, os xornalistas e os locutores, e Fidel castro
puxo a mobilización do pobo cubano, cunha posta
en escena na que non faltou ata un monumental
"Sagrado Corazón" ó pe do Che Guevara, na Praza
da Revolución. Como era de agardar, o ericontro foi
máis entre Xoán Paulo e Fidel que co pobo cubano,
que apareceu roáis de emotiva comparsa que outra
causa ¿E cal será o froito dese encontro ,¿unión?, en,
tre <lúas grandes figuras históricas do século XX?
"Que Cuba se abra ó mundo con tódalas súas magní,
ficas posibilidades, e que o mundo se abra a Cuba",
foron os primeiros titulares que o Papa regalou á
prensa, xa no seu primeiro discurso; logo denunciaría
en varias ocasións o bloqueo. que afoga á illa, e con,
denaría o neoliberalismo capitalista que "condiciona
a persoas e pobos ás .forzas cegas do mercado e impón
programas insustentables para os países menos de,
senvolvidos", e denunciaría tamén as maldades do
réxime marxista, criticando aspectos da_revolución

cubana (falla de liberdades, crise familiar, promiscui,
dade e aborto ... ) para reclamar máis espacio á acción
de lgrexa.
Pero -Fidel soubo encaixar as críticas e aproveitou o
mundial escenario para berrar con mais forza aínda
·contra "o xenocidio con que rentan render pola fa, '
me ó pobo cubano", chegandó a comparar ós revolu,
cionarios cubanos cos primeiros mártires cristiáns,
que morreron en defensa da súa fe. "Antes morrer
mil veces que renunciar .ás nasas conviccións".
O resultado vai ser seguramente, como era previsto,
por unha banda, unha repercusión no cristianismo:
meirande liberdade pira o desenvelvemeq.to da ac,
ción da lgrexa na illa caribeña. Oxalá-que esta ac,
ción sexa nunha liña liberadora, cunha actuación na
que prevaleza o compromiso de Xesús cos pobres, le,
· vando a súa liberación ós máis pequenos e a esperan,
za ós mozos, que outras preocupacións polo crece,
·mento e apoxeo da institución. E pala outra banda,
unha repercusión sociopolítica: mei.rande apertura
do réxime ó exterior, que sen esquecer as boas con,
quistas da revolución, deixe vellos discursos numan,
tinos. Oxalá que este esforzo de apertura de Cuba ó
mundo se corresponda co inmediato cese do embar,
go esmagador e cunha ._apertura do mundo a Cuba.•
V!CTORINO PÉREZ PRIETO é crego e escritor

Outras fontes rion deixaron· de
rnostrar a sua doble vara de
medir ao criticar a liberdade de
Casfro para expresarse n.o seu
próprio país, lexitimando en
cámbib de antemán calquer
opinión Papal en calquer parte
do mundo. A agr~sividade
mostrada polos meios españois con Cuba, non resultou
sen embargo común a .oufros
paises, onde a visita foi recoñecida como un acto de normalidade e de diálogo positivos. Así o resaltaron os xornais
italianos, entre eles o católico
L'Observatore Romano. Alguns
meios españois trataron de ver
unha crítica ao réxime nos berros de liberdade, esquecendo
que estes son comúns desde o
trunfo da revolución e teñen un
contido nacionalista frente aos
Estados Unidos.
No remate da visita, o presidente
cubano aproveitou para reunirse
cun nutrido grupo de congresistas norteamericanos, presentes
nas ceremónias. Foi o colofón
dunha nova derrota diplomática
para os Estados Unidos.+
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O príncipe
cumpre trinta
anos. Hai várias
anécdotas
biográficas. Felipe
estudou dereito. A
priméira vez
dixeron que a sua
alteza non se tiña
que examinar. Uns
1 meses despois,
un ha
descoordi nación
informativa da
Casa Real,
provocou .que se
difundis~ a notícia
de que sac,ara
"todos
s.obresaintes~' ·Entre a rexouba e
as prote.stas,
houbo que volver
1 matizar a teoria
oficial que ·
final-mente quedou
en que
"suspende u
algunhas".

En Cuba hai

Oliven<;a e.Ceuta

separación de
famílias en Cuba.
Un problema
sério. Cando
visitou Galiza non
·se lembrou·del,

Essa circunstancia fez com tivesse a oportunidade de ler o

artigo de Gustavo Luca publicado em 24 de Dezembro sobre a
problemática de Olivenc;a versus Gibraltar. Devo dizer que
achei interessante porque bem
documentado e tratado de forma honesta.

negaron a

Os que aínda
ternos a "sor- bolsa? Pois
te" de gozar simplemente
de 'bolsa seguimos coas moitos tiveron
mesmas miles que deixar de
de pesetas
por curso e o estudar.
pago da matrícula universitária. Parece
ser que os nosos dirixentes non
se enteiraron que a nós tamén
nos afecta a suba dos impostes,
dos libros, do aluguer da vivencia, da comida, dos transportes, ... ·

Um reparo me merece no entanto o seu trabalho , e é o que
respeita ao facto de referir que
Ceuta foi colonizada por Espanha desde 1496 e que é pertenc;a
de Marrocos. Ora nada de menos verdadeiro!

Que pasou · con eses compañei'_Jos aes que lle negaron a bolsa?
Pois simplemente nioitos'·deles
tiveron que de_ixar c;ie est!,Jdar ..
de-nioitos suicídios que tamén,
e trataban de realizar unha vida
outros· compaxinar un traballo
normal, sentados nunha silla de
en moitos casos son unha forma
cos estudos. Pero ... Que ninrodas. O seu
.guén se preoc;t,Jpe!, ·xa todos s~-.. .de e.~tanásia activa encuberta.
Neste e-aso Ramón Sampedro,
único contacto
bemos que forma parte da camdebido ·ao seu grado de minusco exterior, du·paña de "apretar ó cinturón". O
que rios costa máis entender é: .valía non podia suicidarse e a
rante casi trinta Avida de
única maneira de terminar coa vianos foi a xapor que non apretamos todos o
da era coa axuda de algun faminela do seu Ramón
cinto á mesma medida? Por que
liar ou amigo.
cuarto. A sua Sampedro
o governo está subvencionando
vontade era a
con diñeiro público a formación
A vida de Ramón Sampedro chode vivir con chocou
de universidades privadas ás
que só van ir alumnos tillos de ri- . cou claramente coas tradicións e
dignidade e
claramente
a forte relixiosidade típicas das
non poder concos? Cando a pública está tan
pequenas aldeas galegas e non
seguilo decidiu coas tradicións.
carente de recursos e, sobre tofoi capaz de desenrolar todo o
morrer da mesdo, cando os universitários están
seu inxénio, sendo prisioneiro da
ma maneira e
tan faltos de axudas económicas
sua própria vontade, estando
si líai algun
P,ara comenzar, proseguir e reobrigado a postrarse na cama
culpábel do desenlace final ese
matar os seus estudos.
ano tras ano, cando todos coñecífoi o próprio Ramón.•
amos casos máis graves de perE a dúbida preséntaseme de
soas no Estado que ao contrário
XosÉ M. PENA SAMPEDRO
novo. Será porque estes goverque él superaron os seus temores
(RIVEIRA)
nantes non quereri -que o povo
sexa culto? Non será que queren volver ás de antes e é meSuso Sanmartin
llar que o povo sexa analfabeto
porque así os ricos pódennos
asoballar mellar?+ •

ªº

presos políticos.
Alguns, non todos,
E. M. ·c. (OuTEs)
puxeron bombas,
mataron a
A última vontade
soldados. Está
de Ramón
b.en que ~.e lles
Sampedro
chame ,pr~sos·
1
poHtiQos porque. >. - . A marte dó tetrapléxico sonense, Ramón Sampedro de forma
actuaban por
natural cu asistida, en todo caso
razóns políticas,
consentida e asumida voluntariamente polo próprio Ramón,
ainda que ·
está despertando de novo unha
polémica estéril arredor da legamatasen.

O Papa tala da

Tenho 'o previlégio de ser um
dos leitores do A Nosa Terradado que um amigo, que regularmente o recebe em Lisboa, saben do o quanto me interesso
pelas coisas da Galiza, faz o favor de me oferecer.

·Hai uns anos había moitos esti.J.:
'dantes que, coma min, eramos
-bolseiros. Gozábamos dunhas
·'miles de pesetas por curso e o
pago da matrícula universitária. A
volta destes anos (un ou dous),
-moitos dos meus compañeiros xa
non son bolseiros apesar· de que
a súa economia (a economía da súa ca·sa) en vez de Que pasou con
mellorar, estancouse.
eses.aos que lle

lización da eutanasia-activa: Hai
ainda non moitos an·os cando o
aborto estaba proibidó no ·naso
país,- unha grande cantidade de
mulleres abortaban en clínicas
privadas e nalgun que outro
centro sanitário público que era
de xeral coñecimento.

A eutanásia é ilegal no naso país
'e en cámbio quén non coñece a
algun familiar que estando en fase terminal, o facultativo de turno
Ue axudou a morrer dignamente,
co consentimento do enfermo e
dos familiares. E non digamos xa

HARX É go PERO
1)6US NON É HALO.

.

:\·

Ce uta foi conquistada por D.
Joao 1 de Por1ugal em 21 de
Agosto de 1415 e portuguesa se
manteve até 1640 quando o seu
Governador nao aderiu a Restaurac;áo de Portugal, que nesse
ano se libertou da Corca dos
Austrias a que estava preso desde 1580, quando Felipe 11 nos
hay comprado, herdado y conquistado. Assim perdeu Portugal
Ceuta para Espanha, ainda que
tenha mantido Tanger e Mazagáo, a primeira por pouco
tempo pois acabou, a breve prazo, por ser aterecida como dote
duma Infanta portuguesa a Carlos 11 de Inglaterra. De notar que
Ceuta, embora sob domínio espanhol , mantem, ainda hoje, como armas municipais o emblema de Portugal de 1640.
Quanto ao facto de Ceuta ser
marroquina) ela é-o tanto como
Algeziras. E preciso náo esquecer que em 711 a pra<ta era visigoda, que a haviam tomado ou
recebido dos bizantinos . Por
traic;áo do Conde Juliáo nela se
baseou o berbere Taric para invadir a Espanha Goda. Foi Fenícia, Cartagineza, Romana e Vándala e antes disso náo existe
conhecimento verdadeiro da sua
integrac;áo em qualquer unidade
política de que
o actual estado marroquina
se reclame
herdeiro. Ao Ceuta, embora
conquista-la sobdomínio
os Portuguses
usaram o di- espanhol,
reito de Re- mantém, como
conquista que
assistia aos annas
estados penin- municipais o
sulares da devo l u c;ao das emblema de
terras invadi- Portugal de
das pelos guedo 1640.
rre iros
lsláo. Melilla é
outra historia!
Pec;o que perdoe a _pretenc;áo
de lembrar estes factos históricos, pois náo me move outro intuito que repór o que penso ser
a verdade e que inclui o facto de
que Olivenga é Portugal, e selo-a se os oliventinos o quizerem, tal como o destino dos gibraltinos a eles lhe cabe.+
HENRIQUE

J. DE BRITO G.

QUINTA~NovA,
( QUELUZ DE BAIXOBARCARENA-PORTUGAL)
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pésie a que aqui
houbo e hai miles
de familias
separadas pala
emigración.
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Que pensa dá visita do Papa a Cuba?

1

1
1
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Fraga di cada

1

Patricia

Pablo

Xosé

Al ex o

Helena

Dependen ta

Enxeñeiro Técnico

Emigrante

Notário

Ama de casa

Paréceme ben. ei que
et dias o Papa fo¡ vi itar Cuba, pero tampouco
e tiven a tanto da notícia, i que foi retransmitida por t das a televisións do mundo. A verdade é que non sei cales
son as implicacións desta
visita, pero creo que Cuba debe permitir que o
Papa visite a illa e Xoán
Paulo debe apoiar a tod os cubano.+

Paréceme que no momento no que se produz esta
visita a mesma pode favorecer a relación de Cuba
co resto dos países do
mundo. Creo que en princípio todas as partes imphcadas teñen algo que gañar con esta histórica visita, mesmo os Estados Unidos, que poden aprender
cal ten que ser a sua relación co resto da comunidade internacional.+

Oliven~a

no mapa

Quero facer algunhas consideracións sobre o artigo de Gustavo
Luca de Tena do nº 810, e que
ten que ver co compromiso a
reintegración de Olivenc;a (Badaxoz), ao veciño país portugués.
Pois ben, non quera discutir sobre
a documentación histórica (catedráticos ternos en Santiago na
Universidade), senon pór en límpo
o referente ao subtítulo do anaco
de mapa de Hespaña e Portugal,
que lembra deste xeito ... "Oliven~ entra como un coitelo nas
costas de Portugal. .. ". Xesus. E
para máis fanlle un redondeliño no
mapa, nun sitio que non corresponde á situación geográfica do
que se está expresando.
Deus queira, que os da província de Cáceres coñezan ben os
seus lindeiros, para que non nos
xunten aos portugueses, como
dan a insinuar vostedes co dito
redondel no mapa. E todo por algo que ten que ver coa viciña
provfncia e tamén da comunidade extremeña que se chama Badaxoz. Asi que meus señores, o
"círculo" no mapa para polo ben
poste, ten que
estar por baixo de onde o
puxeron.
Nos mapas non
Xa que non sexogaeas
peño en dúbi- anotacióñs hai
d a a valia do
señor Gusta- quepolas
vo Luca de
xustiñas no
Tena, per:iso
eu, que o faria seu sitio.
dunha maneira figurada
con iso "do ·
coitelo". Mais teño o atreve mento de dicer, que r.ios mapas non
se xoga e as anotacións hai que
polas xustiñas e no seu sitio.

e

Por exemplo, non estaría ben, n~n
en sentido figurado, pór a nosa
-. '

.'

Paréceme moi ben, vinna
Creo que é unha vis.ita
con optimismo e agardemoi interesante e espero
que serva para derrocar
rnos que Fidel Castro se
convirta á realidade e qu~
ese sistema tari antidemose poña ao dia. Agora ben,
crático como pasou co telón de aceiro. A respeito
quen ten a culpa de todo
son os americanos porque
do embargo, creo que prio embargo económico que
meiro deben-:iÍ.IJlP1antar a
democrácia:i-'e.
verán
impuxeron non é lóxico, a
proba está en-Rús!a, que
despo~ que~ron~o desaera un baluai:te do comu- . parece o eQI~gó. ~_Primeiro. democrá(Íia e-1iberanismo pero que se abtiu
sen necesidade dun blocióti dos pr~s ¡:Íelíticos e
queo económico.+
logo fin do embargo. t .

xa

fermosa Galiza nun sitio aló pola
Síbéria, para dar énfases nun sentido de friaxe. Dirian que somos
unhos mentireiros, xa que nós os
galegas ternos a fama polo mundo adiante de "curamos en saúde", con honradez e honestidade,
mortos traballos, dun que faga, o
trio que queira, e que chova!.
Tomo a lembranza o que dixo e
esbribiu Alfonso R. Castelao, en
"Sempre en Galiza': ... iA saudade. Velahí o sentimento que
abrangue a Portugal e a Galiza
n-unha soia eternidade. •
( AD

XE U ARAUXO-BELLO
CH U RN,ALEMAÑA)

Política e
medio ambiente
en Covelo
A actual corporación municipal
de O Covelo, intenta vendernos
a estampa dun Covelo natural,

onde esa natureza rebosa por
todas partes, e da que eles
mesmos toman conciéncia.
Mais, o certo é outra cousa, baixo a etiqueta de "Covelo disfruta
do natural", agáchase algo moi
distinto:
o
constante e
incesante ataque ao medio- Aúltima
ambiente.

arremetida foi

na

Se xa é sanPonte
grante o tema
dos vertedoi- do Souto.
ros -incontro1ad os e ilegais- creados
polo próprio concello, o respeito
e conservación das árbores autóctonas, en concreto do· carballo, é inexistente.

Paréceme moi ben, se o
Papa Xoán Paulo segunddo vai ali a cqnquerir liberdade paréceme estupendamente. O Papa vai
pedindo liberdade, pero
con isa .non fortalece o
comunismo. Fidel e5tá nas
últimas, está a morrer e o
P_apa v~i pedir por todos
os cubanos para que haxa
_máis liberdade e que r~~ mate o embargo económicodos Estados Unidos.+

. Pensamos que estas acci-óns
contra o noso património natural
e histórico, non están xustificadas polo servício que se pretende dar coa nova estrada que
une a parróquia de Santiago de
Covelo coa N-120.

. Eiseinstein
inventou a
linguaxe do cine
moderno e Brecht
rei nventou o
teatro. O primeiro
viviu na URSS en
tempo de Stalin. O
segundo, despois
de fuxir da
Alemaña nazi,
regresou e
escolleu a
Alemaña Oriental ·
para vivir, onde
fundou o Berliner
Ensemble. Eran

Se realmente primasen os intereses naturais, no eido dá conservación , faríase ·un trazado
acorde con eles, puidendo facer, nese caso, unha ponte paralela coa que se evitaria a semi-destrución da antiga, tamén
a curva perigosa que agora queren arranxar, e por último, a tala
indiscriminada dos carballos.
Na nosa memória queda o saudo que nos brindaban a vella
pedra da ponte, xunto coa sombra perenne daquelas árbores
centeárias camiño do noso lar.•

A última arremetida contra este tipo de espécie protexida, foi a
acontecida recenteme-nte na
Ponte do Souto, ao que hai que
engadir -para máis fastío- a destrución parcial desta antiga ponte.

Marcelino

.pouco que el está
lexitimado por tres
vitórias eleitorais.
Non ·se sabe
porque, soe
esquecero
referendum do 66,
orgañizado por el,
que tamén se
·saldou cunha
ampla vitória do réxime. Son casos
·diferentes, claro.
Aquela definiase
como "democrácia
orgánica", esta.
como "democrácia
parlam_entária". -

A.

CENDÓN GONZÁLEZ

DIEGO PIMENTEL VILl.AR
(AsEMBLEA oo Suíno)

A suba das pensións
no 1998

CANTINA
MEXICANA

Nun xornal de Madrid, de ámbeto nacional, ·do día 13 de De·cembro do 1997, leo que subiron . _
as pensións en 40.000.000.000
(corenta mil millóns de ptas.) o
poder adquisitivo dos 7.000.000
e pico ·d e pensionistas; xa que
non os obrigarán a devolver a diferéncia entre a inflación prevista
e a verdadeira actualmente.
Aínda así, o resultado é o seg~in
te: a suba actual de cada penUionista ªºano é de 5.500 ptas., a
mensual é de 460 ptas. e a diária,
de 15 ptas. aproximadamente.
Eu agora pergúntome: por que
non desglosan tan clara e sinxelamente os saldos, aumentos e
demais emolumentos legais dos
centos de políticos e áltos carr _)

., 'I

'1,

~ ).

•

l.

.

"; ) \. t ~ ). ,

RUA MARTIN <:ODAX VIGO

--

·1

1

-~

-

__

-

.,_

- ------ ·- - -

" ¡t,. \ t ~ • •

t.._'

- -

-'

1 ...

-

- - - ...
I

- , -: •

20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-.:

comunistas e non ·
tiveron tempo de
arrepentirse. ·
Agora
conmeniórase o
centenário do
hacemento de
ambos.-Os
·teletipos din que
se vivisen hoxe
beberian CocaCola.
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gas? Por que non lles tan devolver os miles de millóns a todos os
corruptos, polo menos aos que
saíron á luz pública, antes de.que
prescriban os seus delitos?

que topará coa oposición viciñal
se toma a decisión de facer nestes terreas calquer causa distinta
- do que a parróquia precisa.

••

•

1

Esperamos que se teña en conta os razonamentos dos viciños/as e se cante con esta Asociación antes de tomar caíquera
decisión.+

1
1
1
1
1
1
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XosÉ DoMíNGUEz
(PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN
VICIÑAL, CuI.:-'FURAL E DEPORTIVA
DE LAVADORES~VIGO)
--·--

----------

~

·

· caste de argalladas miserentas e
co.rnpangadas de compra-venta
(lembremos que daquelas o Estado español era unha colónia
para o capital foráneo , nos comenzos da industrialización).

Gonzalo

Por favor, señores dos tres poderes que governan a nosa querida
España, deixénse de facer
xa, dunha vez
para sempre, Deixénsede
demagoxia
(vulgarmente facerxa
chamada prodemagoxiaa
paganda) a
canta
dos contados
pensionistas e
-pensionistas.
xubilados, só
para canseguir
votos,
· pois xa estarnos ate a coronilla de estar sem-.
pre no candeleiro en todos os
meios de ·comunicación (talados,
escritos, audiovisuais), sen ver
na nosa existéncia mellaría nen
solución significativa alguñha. +

1 O home ten
1 coarenta e poucos
1 anos. Traballa na
1
construqión, pero
1
1 ·o choio anda mal
1 e agora está no
1 paro. As empresas ·
XosÉ M. MÁRQUEZ GULIAS
1
(CARBALLO)
contratan
1
1 aprendices e el
Barreiro
. 1 non serve. Está a
1 piques de se lle
para os viciños
1 rematar- a axuda
Quixeramos con esta carta facer
• familiar. Ten ao
unhas ponti.Jalizacións sobar do
1
terreo do antigo Cuartel de Barreiro:
1 seu cárrego un
1 tillo que encontrou
Esta Asociación ve neste terreo
1 traballo, pero só
o único espácio público de ex1
tensión suficiente como para dar
a Lavadores servícios primor1 cobra 50 mil
diais
como un espácio para o
1 pesetas. Desde o
deporte, o lecer, a cultura....
1 mes que ven terán
1
O que solicitamos é o pago inmeque vivir os dous
diato aos reversionistas, limpeza
1
de silveiras e derrube do edificio
1 con isa. Pero
que está en estado ruinoso e que
1 España va bien.
pode causar calquera desgrácia.
1
Nestas condicións xa podería utilizarse como parque público.
1
1
Ao .mesmo tempo negociar co
1
Ministério de Defensa para con1 O Papa critica a
seguir coma noutras cidades do
Estado a cesión gratuita ou por
1 promiscuidade, o
unha cantidade simbólica do an1 sexo, o uso de
tigo cuartel. Non vemos por que
1
Vigo debe recibir un trato distinto que outras
1 preservativos, o
cidades.
1 divórcio. En Cuba
1 non se entenden
Co tempo, soEsta Asociación
1 de todo estas
lucionados todos os temas ve neste terreo o
1
causas.
A
proba
é
anteriores pre1
único espácio
tendemos a
que
o
governo
.
1
construción en público de
1 pediulle aos
Barreiro dun
-extensión
pavillón mul1 cidadáns que
tiusos de ser- . suficiente.
1
vício para a
asistis·en
aos
1
nos a parró1 actos relixiosos,
quia e outras
próximas (Cabra!, Calvário,
1 pero que non
Candeán, Bembrive ... ), con bi1 asubiasen, nen
blioteca, salón p"ara concertos,
1
pistas para deportes ...
bailasen durante - piscina,
non de gran escala senón para
uso dos nenos/as e para os vici1•- a misa.+
ñas/as en xeral .
1
1
Nós, señor Pérez, manifestamos
1
1
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Canovas, como sinala Valentin
Adniirall no seu libro España tal
e como é, exercía de gran patriota español e presidía cinco
grandes compañías percibindo
a cámbio suculentas gratificacións anuais. Nen que dicer ten
que Canovas foi partidário dun
terreo unitarismo centralizador
imposto contra galegas , cataláns e vascos . Persoaxes como
Canovas é Fraga son os que
che tan pensar que ou se é español ou se é galega , non se
poden ser as duas causas ao
mesmo tempo.•
GONZALO BLANCO V ÁZQUEZ

(ÜUREN E)

Desmobilización
lingüística
Fraga,
no centenário
de Cánovas
Desde a transición post-franquista son moitísimas as ocasións nas que Fraga se comparou co.n Canovas del Castillo.
Daquelas Fraga afirmaba sen
nengún pudor, "que era do século· XIX español de onde esperaba que viñesen as solucións". Vou sinalar con brevidade a máneira reacionár ia do
governo Canovista que Fraga
tanto admira:
-A restauración monárquica de
Canovas caracterizouse por non
propoñérse endexamais rematar
co atraso do Estado español ;
nen coa pioca endémica do pavo e somente buscou satisfacer
os priviléxios das clases oligárquicas e terratenentes, máis dos
seus cans gardiáns : o exército e
a igrexa católica.
-A represión contra da clase
obreira e sobar de todo as masas campesiñas andaluzas foi
durísima, con numerosas execucións e sempre empregándose o recurso da tortura. O govemo só se ocupou do "problema social" desde o ponto de vista da represión policial.
-As actuacións internacionais
do governo de Canovas funda-

mentáronse no exercício dun
imperialismo decimonónico ao
vello xeito europeo, onde son
ben coñecidas as suas despreciábeis matanzas e a sua opresión contra dos pavos de Cuba,
Filipinas
e
Marrocps, onde a caréncia
de meios e Somente
preparación
máis o afervoamento
de satisfacer os
roubo e saqueo do exér- priviléxios das
cito español clases
pódese xulgar
verdadeira- oligárquicas e
mente desterratenentes.
venturada.

buscoú

-No referente ao funcionamento político,
Canovas exerceu o proxenitismo coa fórmula da democrácia
burguesa, transformándoa nunha caricatura de si mesma que
só funcionaba polo procedemento da institución do caciquismo, onde as eleicións polo
sufráxio censitário realizabanse desde o Ministerio da Go bernación e onde elexianse os
deputados polo procedemento
do "pucheirazo" dun enzoufado
"cocidito madrileño".
-Canovas foi o clásico político
dos discursiños altisoantes, enchendo a boca a cotio coas verbas España e Honor (mesturando o auga dos sumidoiros co bon
viña), e pala traseira exercía toda

está aberta ás vasas colaboracións,
débense·incluir o nome e apelidc;is.
Os textos non deben exceder
as 45 liñas.
Envios a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA TERRA
Apart. -1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
' (986) 22 31 01
Agora tamén pode dirixir os envios para
esta sección polo correo electrónico:

Xa esta ben!, e incomprensíbel
e intolerábel, a desídia e a desmobi l ización que desde as
mesmas ringleiras do nacionalismo , tense co proceso, coa
loita pola normalización do naso idioma.
Xa esta ben!. Si, xa sei que todos ·as que nos reclamamos nacionalistas , talamos e afirmamos da necesidade de acadar a
tan desexada normalidade para
o noso idioma, apos de cincocentos anos desde a anexión a
coroa española. Desde o encete
da viaxe polos séculas escuras
que nos levou onde agora ficamos. Si, seino. Mais ...
Que tacemos de certo, para pór
os medios que sexan precisos na
tarefa? Moito talar e pouco actuar.
E tristemente, ben sabedes que
digo a verdade. Ainda que proe!
Por iso, fago desde estas páxinas, unha chamada a todos/as
os que soñamos, cunha Galiza
en galega, para que, neste ano
que vimos de encetar mudemos de actitude e esixamos ,
protestemos, reclamemos , persuadamos , de cotio en todas
as circust:incias, en todas as
ocasións, para que os nosos
dereitos lingüísticos sexan respeitados, para que cando o
ano que principa chegue ao
seu fin, teñamos a convición
de que se avanzou, de que xa
falta menos ...
Nos coléxios , nos institutos, nas
universidades, nas fábricas, nos sindicatos,
nas
asociacións Fagounha
culturais, nas
asociacións chamada para
de veciños, que reclamemos
nos clubes
deportivos, osnosos
nos estable- dei'eitos
cementos comerciais, nas lingüísticos.
rádios, nas te1ev is ión s, no
cinema, nos
xornais, nos aeroportos, nos
transportes públicos, na banca.:.
En to.d as partes esixamos o
naso idioma. Por 11nha Galiza
en galega. Menos talar e mais
actuar.+

antpcg@arrkis.es
FINS COUÑAGO DOPAZO
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.Mercedes Queixas, autora de Ós trobadores do Rein~ de Galiza
'Os rapaces coñecen os mesteres da literatura española
pero non a nosa lírica medieval'
9* CARME VIDAL

Que singularidade apresenta
este libro?
Todo o que hai feito sobre literatura medieval son ensaios, teses
e ed ición críticas. Habia un valeiro no achegamento destes texto aos rapaces . O que fi xen é
verme na miña aula cos alumnos
e conteilles a história, comecei a
argallar un discurso, por iso uso
as típicas muletillas para tii:,ar do
leirortal que sabe ? V es? ... E precis m ter a rapaces na história e die rll que cada dia participan n la. Dar unha volta para
máis críbel.
facerll t

Dos trobadores pódese falar sen recorrer a unha sesuda ling~axe
de tese doutoral. A profe sora Mercedes Queixas emprega un rexis tro coloquial para aproximar aos leitores novos -en canto a
idade e coñecemento do tema- á nosa lírica medieval. Autora de
Os trobad.ores do Reino de Galiza· -editado por A Nosa T el!raQueixas non ere que haxa que recorrer a unha literatura fácil feíta adrede para aproximar aos rapaces á leitura. Poden quedar
abraiados con Castelao, Otero Pedrayo ou tamén, por que nori; con
Martín Códax, Mendiño e Xoán de Cangas, os trobadores galegoportugueses aos que este ano se lles adica o Dia das Letras Galegas.

Sorprende así o rexistro coloquial qu e emprega, é nese camiño de aproximación?
T as as linguas do mundo permiten moitos rexistros, de de o
mái culto ao mái coloquial. Se
fixe e o libro para outro destinatário teria que facelo de distinta
maneira pero quero achegarme a
leitores novos, tanto por idade
como por achegamento ao tema.
Cando o rexistro afasta ao leitor
non e con iguen o obxectivos.
No ensíno debátese a miudo se é
bon recomendar a chamada literatura xu enil ou cómpre facer
atractiva a tradición literária.

A. P~~~RO

Os rapaces estudan afastados
do código poético, entrar asi
nos trobadores non é en exceso difícil?
Traballar a poesia é difícil, ten
unhas connotacións íntimas que
semellan de difícil transmisión
pero .iso é mentira. A orixe da literatura é poética porque ten
moiro que dicer e transmitir, pero
complícase o ensino con respeito
ao relato. Moitas veces óptase por
prescindir dela como do teatro.
Pódese entón f~lar da literatura
medieval no . ensino cun nivel
adecuado aos rapaces?
A língu~ pode dificultar a com:
prensión pero só nalguns casos.
As linguas evolucionan ao estar

v iv as. C o gal ego das cantigas
ignorando a sua história. A literaacontece igual que o castelán de
tura sempre vai á par do mundo _
no qu.e vive, é resultante dun de, '
Don Quixote ou o portugués de
Pessoa que non é o de hoxe en
terminado momento social.
dia. Se fose o mesmo a lingua
É unha etapa de esplendor na
estaria morta. As veces téñense
nosa cultura?
·
tomado as dificuldades léxicas
como un pretexto para ocultar .
,A cantidade e calidade dos textos .
esta etapa literária porque supón
asi o demostran. A lírica daquela ~
moito na formación da orixe da
era galego,portuguesa por exceliteratura e do pais. Se iso se ne'léncia e tiña moito prestíxio o
ga ternos unha eiva fundamental
que explica tamén que trobadores ,
que nos impide entendernos.
peninsulares e non peninsulares
asumiran ese idioma como veicu,
Por iso fai tanto fincapé no
lar, literário por excelénda. Algo
contexto histórico?
quererá dicer, porque non colle,
ron o provenzal senón o galego.
Por desgrácia a biografía destes
lso perdeuse por motivos extrali,
tres trobadores é moi breve, case
terários. Dígolles aos rapaces que
todo son suposicións. que cóm,
pre facer é axudalos a entender a
eles saberán o que fan porque esa
é a sua respoñsabilidade, é a reflerazón da existéncia destas persoas.
xión que lles intento transmitir,
É importan_te o apontamemo hi~
Pouco me importa se distinguen
t;.órico porque os rapaces seguen

o

8 VíTOR V AQlIBIRO
ú?
rancamente (falecido o ditador,

J

non sei se procedería ir
introducindo devagar o neoloxismo
xoancarlamente, dixe-no xa unha
complemento directo ou indirecvez e debo repetí-lo, fronte o escaso
to -ou o plural de olle_mol se non
éxito que a proposta obtivera) non
teñen claro iso.
me estraña a liorta na que se
encontra mergullado o presidente
Deuse o esforzo preciso para
Clinton. Comezando polo nome,
dar a coñecer a nosa lírica meignoro como se pode ch:egar á
dieval?
familiaridade que chegan as e os
norteamericanos e chama-lo
Os rapaces saben o que son os
publicamente Bill. _A ninguén se lle
mesteres na literatura española e
ocorreu na Galiza falar de
se coñecen iso con ·maior razón
Manoliño Fraga, e a ninguén, en
terán que saber que neses séculas
España, de Cherna Amar ou de
está a lírica medieval galega-porFito Suárez, até aí poderíamos
tuguesa. É un esquecemento inchegar, de tal maneira ·q ue se
tencionado. Por exemplo, eu só
comeza por chamar así a un
tiven contacto con este tema na
presidente e remata-se por fela-lo ,
Faculdade e grácias ao profesor
como se se tratase dun coñecido de
Carlos Paulo Martínez Pereiro.
toda a vida. E, certamente, chove
Agora cando cito na clase aos
sobre moílad_o (ninguén vexa na
tres autores do Dia das Letras, o
frase metáfora froidiana con
único coñecemento que os rapadúplic~ sentido), porque xa hai uns
ces teñen é de Martin C gdax poanos Jennifer Flowers, tamén vaia
lo v iño, non como trobador.
apelido, houbo de arruinar-lle o
Cando lles digo a importáncia
acceso a Bill á White House, aínda
que teñen, sorpréndense. T emos
que esta, Monica Lewinsky, ·
case que agradecer ao viño que
apresenta certas propriedade
dea a coñecer a Martin Códax.
singulares , dito sexa en sentido
relativo porque, por pormos só un
Fala de Martínez Pereiro que,
exemplo , Cleopatra, alén do seu
como vostede, forma parte
nariz, din aS'línguas de serpe, pasou
dunha manchea de -estudosos -á. História como notabilísima
da nosa literatura que están a
felatriz, inda que, como é lóxico,
facer unha crítica desde nós
estas informacións costuman
próprios.
agachar-se e, normalmente, non
aparecen nos textos de Sociais que
Son da primeira promoción da
adoutrinan á cidadania. E, aliás,
Faculdade de Filoloxia da CoruMonica e xudia (que visión de
ña, unha titulación que foi suprifuturo a dos Reis Católicos
mida sen motivo aparente porque
procedendo á expulsión!), ignoro se
hai un corpo de profesores titulaaxente do Mossad, e fetichista
res especializados, un volume de
n otábel pois se soubo, nestas
alunado abundante interesado, e
últimas horas, que garda dende hai
unhas infraestruturas suficientes.
anos con profundo agarimo un
Foi suprimida por motivos pqlítivestido gravado co seme
cos. Se por algo se caracterizabq
presidencial que posúe o feitío do
era por ter uns profesores interemapa de Arkansas , porque en
sados en crear op inión própria,
Ianqu ilándia o manter relacións de
en facer crítica dentro, por e para
leito cun político de cena
o pais e iso molestou. N on conseproxección é un in~estim en. to de
gui·ron , sen emb argo parar ese
futuro moi superior ao xogo en
proceso porque conseguiuse invoWall Street, o cal xa é· dicer, e é
lucrar a moita xente na que se
por iso polo que eu aborrezo, entre
_creo u esa necesidade de sab er. · outras cousas, a imaxe de falsários
Mo itos pa rtimos da Faculdade
dos presiden tes USA can tando o
que, nese sentido, foi polarizadora
hino coa man no corazón ,
de intereses. A mensaxe era que
fl anqueados pór Hillarys, por
habia q~e traballar, que nos estaNancys, por Barbaras dignísimas ,
ban tirando as castañas· do lume e
negando as suas aventuras, non
non podía ser asi. A lírica mediedirei amorosas, que pertencen á
val tradicionalmente estaba esesfera de privad<:> e onde ninguén
tudada por italianos e portugue.deberia-(se fose un país civilizado) .
ses, hai unha blli?e-adiantada, perQ
penetrar (verbo pouco afortunado
.corrío galegos ternos ,m~ito que - no contexto presente); ·esa dobre
dicer. Non podemo;; permitir que
moral dos presiden~es ~ dos .
a nosa história;a escreba só xente
votantes USA, onde a felación é
de fóra.
un delito, mentres corenta millóns
de habitantes padecen a miseria, e
O libro adiántase á celebración
o cincuenta por cento dos crimes
do Dia das Letras Galegas;
cometidos son por armas de fogo
adquiridas libremente en
É o primeíro que saiu. Descoñezo
estabelecementos ad hoc, e mentres
os critérios para a escolla da literasegue en pé a pena de morte, e se
tura medieval e a selección destes
invaden países e ouq-os se bloquean
tres trobadores pero corigratúlome
e a policía boura sen vérgoña en
de que se lembren ~eles porque é
chicanos, en pretos e en mulleres e
unha ·etapa que está abandonada.
é que eu opino, en contra da
Se o interese non vai máis aló
maioria (como case sempre) que a
non significará nada. Non acredidemocrácia (de existir o conceito)
to na trascendéncia dese dia en
norteamericana é a máis imperfeita
especial. Se aos rapaces se Hes perdo mund9 coñecido, de Pericles a
gunta a quen se lle adicou o ano
nós, o cal ten moito mérito.+
pasado a maior parte nen se lembra. Non queda pouso. •

22

• Os -espectáculos
teaq:ais optan .
ao Prémio

Maria Casares
Son trinta e un espectáculos e
vintesete compañías teatrais ga,
legas ás que optan aos prémios
Maria Casares; trátase das estre,
as que tiveron lugar durante o
ano 1997. Estes galardóns, que
convocan a Asociación de Ac,
tores, Directores e T é~nicos de
Escena da Galiza e o concello da
Coruña, serán entregados en
Marzo e o xuri que elixe a tres
finalistas por categoría está
co_mposto por Camilo Franco,
~ntón Lama Pereira, Luciano
Femández, Gonzalo Uriarte e
Francisco T axes. Serán despois
os membros da asociación quen
decidan os gañadores do seu vo,
to. Os prémios, que chegan á
sua segunda edición, l.embran a
Maria Casares, nascida na Cüru,
ña e exiliada na Franza, onde se
converteu nunha figura teatral
de primeira liña. +

• o -F-aCho
,,,.

.·

unese aos actos
' en lembranza
de Castelao

]
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A asociación cultural O Facho
_r{a Coruña- convoca para o
Venres 30 ás oito da tarde unha
oferenda floral en memória de
Castelao nos Cantóns de Mén,
dez Núñez, <liante da estatua do
escritor. Asemade dentro das ac,
tividade que o obradoiro de lei,
tura ~stá a desenvolver todos os
Xoves, o día 29 ás oito da tarde
na sua sede celébrase un recital
poético a cárrego de Anxo Man,
gas Martín, con textos de Rosa,
lia de Castro, Curros, Pondal e
Celso Emílio Ferreiro. O escritor
Joao Quisan Seixas, galardona,
do en Portugal co prémio do Ei,
xo Atlántico 97, foi o protagonis,
ta da sesión do Xoves 22. +

ANOSA TERRA

. • Cita coa poesia

··········································!··························· ································:

_• Andaina apresenta o seu novo númer9 en Santíago
critérios manexados nos dife, ·
O Venres 30 de Xaneiro apre,
rentes paises européis son "ar,
séntase na galería Sargadelos
bitrários". Aridaina adica as ·
de Santiago ás sete e media, a
: ) uas páxinas centrais a anaÚsar
revista de pensamento
feminista Andaina , que chega - . o·se·xismo na língua atraves,
· asi ao número dezanove. No
· _· non só dós diccionários, senón
acto de apresentación, as res, ' -. ..dGs modelos que se transmiten
· ·n:~·1iteratura infantil e
ponsábeis do consello de
·· -. xtivenil.
redacción da revista están
acompañadas de Cristina Ga,
raizabal, psicóloga que traballa
en Madrid con grupos de pros,
t1tutas ~ que colabora neste
número cunha· reflexión sobre
a alarma social criada polos
casos de corrupción de meno,
res. Garaizabal ere necesário
clarexar quen estári considera,
dos men<?res para manter rela, _
cións sexuais _xa que os

•Homenaxe
aMoncho
Valcarcel .·
na Coruña
O Sábado .J 1 de Xaneiro celébra,
se ri.~ Coruña unha homenaxe a
Ramón Valcarcel Vega, o cura
das Encrobas, no quinto aniver,
sário da sua morte. O acto que
está organizado polo BNG do
bairro de Monte Alto ·estácon,
vacado para a unha da tarde no
cemitério de San Amaro.•

• Conversas na
Auriense aó redor
de Blanco .Amor,

co Amor a cargo de Millán
Picouto e Nemésio Barxa. Ase,
ma\le o Xoves 5 de Febreiro ás
20:30 horas representarase a
obra A nosa poesia a cargo do
grupo de Xinzo da Límia Aneis.
No local no que realiza a
Auriense as suas actividades ta,
mén pode visitarse até finais de
Febreiro unha exposición
fotográfica de Bernardo Saco
que recolle a festa do último ma,
gesto organizado pola asociación
a finais do pasado ano. +

~XanFraga

revisa a história
dos tranvias
da Coruña

A revista, que xa se fixo eco
en números anteriores da:
violéncia contra a muller,
·- non pasa por .a lto as recentes
martes no Estado. No seu
editorial, Andaina contrapon
a realidade que receben as .
mulleres en programas e ~
revistas rosa coa que ·viven
cada dia na éasa. O fenóme,
no protagonizado po~ estes
méios de comu.nicahón..aon
. pode facer esqlie<;er' ·s~gundo
as redactoras de Andaina, _
"que polo me~o .feito ·~e pef, ·
tencer ao·sexo muller," todas,
dunha ou outra forma, sofrimos ataques, éon IJláis ou
menos agres'ividade, algunha
vez". +

portes colectivos. Provisto dun
completo aporte documental, a
obra desenvolve un completo re,
corrido pola história da cidade e
os concellos limítrofes. Nas mes,
mas imaxes pódese ver o seu evo,
luir desde o tempo do nacemento
dos primeiros tranvías até a ua
desaparición no ano 1979. Xan
Fraga non deixa de facer na sua
obra un alegato a favor dos trans,
portes públicos colectivos e apro,
veita para reivindicar a sua recu,
peración por "ecolóxicos e efica,
ces, que fagan a vida máis pracen,
teira nas cidades e vilas. Non hai
máis que pensar, por exemplo, en
cidades como Xenebra, onde con,
viven estes transportes con gran
operatividade". +

O libro de Xan Fraga recén
·editado por Espiral Maior co ...,¡
tlnílo A~Coruña-S~,Carballo ' •d

Derttro do programa de activida, ·_
·des .da asociación cultural ouren, ·
1903-1979. Tranvzas e
sana Auriense incluese o vindei,
r:roleliU.ses confórmase como
r~:Xoves 30 ás 20:30 horas a ·. · · - únha.~ñ.bstálxica estampa da
conferéncia Vivéncias con Blan,
cidade a través dos seus trans,

t

-

en Santiago
O Xoves '22 ás sete e média da
tarde na Faculdade de Filoloxia
en Santiago comezou o ciclo de
poesía que co nome de As Voces
da T erra organizan os Comités
Abertos de Faculdade (CAF) .
Participaron Manolo Rivas, Ra,
fa Villar,,Loi Diéguez e Antón
Dobao. A segunda das citas, o
Luns 26, asistiron Antón Reixa,
Dario Xohan Cabana, Marta
D:~costa e lgor Lugris. •

•As sátiras
de Xo! voltan
ao quiosco
O redactor da revi ta atm a
Xo! cr n que Manu 1Fraga é un
filón; "el ó encheria un diári de
humor e fi e po 1bel mantelo' .
Con esta premisa e a aida do e,
gundo número desta nova etapa,
X.A.Suarez Claudia López Garrí,
do, Alfonso Alvarez Cáccamo,
Pepe Carreiro e Raul Francés te, .
ñen a intención de que a revista
estea mensualmente no quiosco .
Texto atírico acompañado de
viñetas dun bon grupo de
debuxantes galega erven para
poñer patas arriba a goveman,
tes galeg e pañoi , a tod
figuras que viven do conto e e de omunica,
ción. Com din r p n
i
do Xo!, "hai que tirar provci o <le
er govemad
r un auno u
p r un h me d At pu r , pn iléxio d qu ·' g zan r mill n
de human '. +

Mufheres Nacionalistas recupera
coa Agenda 1998 ás protagonistas esquecidas pola História

Mulhe~s Nacion~listas
lembran ás esquecid~s
da Históña desde
Maña Pita, falecida en
1643, até Carme
.Comes, emigrada na
Arxentina, encarcerada
e nai dun
desaparecido.

Cunha exposición coleitiva de
cinco novas artistas galegas,
Renata Otero, Maria Alvarez,
Marga ~ortela, Maria Ruído e
Monse Cea, na galeria Sargade,
los de Compostela, acompa,
ñouse a apresentación da Agen,
da 1998 da organización femi,
nista Mulheres Nacionalistas Ga,
legas (MNG). Desta volta, a
axenda tenta_recuperar o papel
daquelas · mufleres "que quixe,
ron competir no universo mas,
-culino, aportando !lS. suas ideas,
·os seus estudos, o seu xeito de
organizarse e organizar a sacie,
dade máis que, apesar da sua
valía, foron silenciadas ou mal
interpretadas ou substituídas
polos nomes de companeiros
masculinos da época, que fica,
ban mellor na letra impresa".
~A

Agenda 1998 de MNG ven

resgatar o papel xogado por al,
gunhas mulleres que foron silen,
ciadas pola' história pésie a sua
significación. Nomes como Ma,
ria Pita, coñecida ' por ter parti,
cipado nas lo'itas contra os in,
gleses ,. Maria Soliña, Elvira
Martínez e Catalina da lgrexa,
máis coñecidas polo alcume das
Bruxas de Cangas ou Bernarda
Novoa e T aboada e Mariana de
·Montoto, tamén chamadas as
Freiras de Allariz, Maria V in,
yals, alcumada A marquesa ver,
mella, galeguistas de preguerra
como Xosefa Iglesias Vilarelle
ou mulleres emigrantes tras do .
golpe de estado franquista como
- Carme Comes e Maria Arauxo,
aparec~n recollidas xunto ou,
tras moitas, co desexo de que
"non sexa só unha homenaxe,
senón tamén un "incentivo para
recuperar a história que ficou

entre liñas desde os comezos".
Na exposición son tamén cinco
novas criadoras as encarregadas
de pór "a sua palabra, as suas
formas de auto, representación
na língua das imaxes" como
complemento á apresentación e
á própria axenda, recolléndose
nas suas páxinas reproducións
das obras expostas. A seleción
foi realizada por un c0~ isariado
1
do que .formaron parte uuas das
artistas, que neste intre desen,
volven trnballos de investiga,
ción baseados na iconografía da
muller. A mostra coleitiva apre,
senta como elemento en común,
a recuperación, segundo Monse
Cea, de "formas de .expresión
que foron criando o noso estrei,
to mundo" e que ao seu enten,
der voltan a ser actualizadas co,
· mo modos de expresión. t

A
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foras relixiosas. O poeta convirte duas casas (a dos país e a dos
avós) , con As Travesas, Coru.Xo
e arredores, nun cosmos poético
no que .non falta tampouco o social, a marxinación, a familia, o
circo, os xogos, ·e ata o carbón e
o xelo como símbolo dos contrários e a imaxe da guerra do 36,
co medo, o debuxo, os fuxidos ...

Líricas
lembranzas
ntulo: Calendario Perpetuo.
Autor: Xosé MQAlvarez Cáccamo.
Edita: fa-piral Maior.

A temática, que podería ser excesiva para un poemário pola
súa amplitude, faina o autor ~in
xela é accesíbd, é mesmo poderíamos falar por veces de crónica
dunha Travesa e as súas
xentes nun
tempo non O autor
moi lonxano lévanos á
cando - Vigo
súa nenez
era ainda undesdobrando
ha cidade do
tamaño . dó a voz
cidadán. Ho- poética que
xe, desgraciad amen te es- por veces
magado e de- fálanos en
saparecido presente e
pela salvaxe
especulación por veces en
dos anos 60, pasado.
70 e 80.

Dicia G . Flaubert que "a poesia
é unha ciéncia tan exacta coma
a xeometria". De seguro que habíase reafirmar no seu xuízo si
lera o último traballo de Xosé
Mª Álvarez Cáccamo, pois salvo
o xenio c riador necesário non
hai nada nas 105 páxinas do libro deixado ao chou.
Os s tenta poemas veñen d istribufdo a xeito de 5 apa rtados
u upofi n tacións do ano
ainda que quizais seria máis preci o falar dunha di tribución de
lembranzas da nenez na que as
épocas do an serven como nexo a narración poética.
Esres Vran, [nvemo, Primaveira,
Vran e Inverno veñen separado
polo debuxos de Ameos Romeo
mais a obra hai que lela coma un
"continuum" pois así a concibe o
poeta. De feito, por veces, déixao ben as claras coma nas partes cuarta e quinta, e asi o poema da páxina 75 comeza "Pero a
gloria de Maio ..." e no seguinte
da páxina 79 as primeiras verbas
son "Volta Xuño ... ". Certamente
o título "Calendario perpetuo"
ven er ben axeitado.
O autor lévanos á súa nenez
desdobrando a voz poética que
por veces fálanos en presente e
por vece en pasado, cando non
fala dende o pasado para desexar a
autonomía que lle vai dar os sete
ano que ai cumprir no futuro.
(Pax. 88). Non é casual, tampou-

Xosé MG .Álvarez Cóccamo.

co, esta utilización dos tempos narrativos. E un recurso estilístico
para dar máis autenticidade e intensidade ao discurso poético.
Pepe Cáccamo vai facer un
exercicio de retrospección cáseque psicoanalítico na percura de
sen sacións a trave rso da lembranza. Voltar a saborear os medos, a escuridade, mesmo o descobremento da morte coma algo
tanxlbel ou imaxinado con tanta forza que está aí. A soedade.
Os sonos, ese onirismo que raía
co ubrreal, e que controla o poeta con tota l mestria, non vai

nunc a cruzar a fronteira dun
subrrealismo fo rzado. Asómase
mais sen perder pé na realidade.
N esa vi axe á nenez vánsenos
descubrir moitas aprendizaxes;
da distancia, da natureza, do sexo, da sociedade , da aventura,
do pracer e da tristura, reconvertindo así a lembranza nunha
travesía iniciática (todas as viaxes sono un pouco ) ao descubrimento da vida nun sentido cosmogónico, pois ese mar de sensacións vitais intervencella todo
iso dun xeito panteístico ou budista, se qu ixéramos usar metá-

Este ven ser o
primeiro poemário en prosa enteiramente
Pflbricado en galega do que eu
teña notícia. O v.erso pasto en
prosa sempre é un riscó. Manter
o ritmo, as cadéncias, as imaxes,
a musicalidade, mesmo a estructura interna dun poema en verso, sexa cal sexa a sú_a métrica, é
moi difícil. Facelo en prosa min
poemário enteiro, e a este nivel
de calidader.require mestria e ter
moito "vate" dentro para obter
este resultado final. Quizais faga
falla "soñar este soño sete noites
e soñar que soñaba moitos anos

¿É o almorzo unha situación a camiño entre

Premio Cámaros Verdes

.

~~
~~

Cazando
o que nega a vida
O cazador de.libros é o novo libro de
poemas de Ramiro Fonte, editado en
Sotelo Blanco. N os seus versos reflexiona sobre a palabra e sobre a función da
poesía. Tamén hai
lugar para autocrítica
~
narrando o papel dos
escritores nos anos
oitenta. "O éxito é
un arame
perigoso/todos
somos alí funambu-

~~a~~~n;~;u~ª:

}l

un sabio/ na ciencia das caídas e as
subidas/Mentres
-.
tanto fixemos do
silencio/o exercicio
neutral de toda crítica/Agachando covardes, nos caixóns/Esa pluma que esta
comprometida".•

o ultimo treito
de Pardo de Cela
Xoán Ignacio Sánchez Andrade leva
trinta e tres anos fóra da Galiza, o cal
non é obstáculo para escribir unha recriación de parte da história da
Galiza. Apocalipse dos condes
g<!.legos está incluído na colección narrativa de
Laiovento e é un
relato do derreadeiro treito da vida do mariscal Pedro Pardo de Cela
até a sua marte en
De~embro de 1483.
Sánchez Andrade
non quer falsear a
história senón penetrar
nos sucesos que resultaron
determinantes na História da Galiza. •

Novelas
-de tempos difíceis
para a mocedade

Sastre homenaxea
a Drácula

o costume e a utopía?
¿Narra afame un estado anímico onde a única ·
saída é o almorzo?
¿Son os poetas animais físicos de linguaxe? ·

XERAIS

1

Ambientadas en épocas diferentes pero ca elemento comun de narrar tempos difíceis para a xente nova, aparecen en Xerais duas novelas: Anxos en
tempos de chuvia, de
Miguel Vázquez
Freire, e Os nenos numerados,
de Juan Farias. A
Sida, as drogas, o
amor e a percura
da identidade están
presentes na novela
de Vázquez Freire,
ambientada no bairre vigués de Coia.
O libro de Juan Farias, galega residente en Alcorcón, fo¡
concebido hai anos
en castelán e ven
de ser traducida
por Xabier Senin.
Canta a história dun
fato de rapaces'· nun reformatório da Coruña en tempos de
Franco. •
-

Poesía de expresión esencial e contida, case
minim alista, que amosa unha ollada existencial
sobre o transcorrer do tempo, a perda do espacio
propio e a soidade do individuo. A casa ou a
sombra que nos illa, allea e individualiza.

RAFA VILLAR

conta de libros

(Pasa á páxina seguinte)

O debate poético do novo milenio

casa ou sombra

1
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O almorzo
do. pintor de
.
konos Andrei Rublev
CLAUDIO PATO

El evangelio de Drácula, de Alfonso
Sastre/apa~ecéu por primeira vez en
1976 nunha revista catalana, e reeditouse agora, nunha versión correxida, coincidindo ca centenário da
novela de Bram Stoker.
Recria o dramaturgo a
melancolia do vampiro e a aparición dos
seus apóstolos neste
evanxelio diabólico
que publica ~ru . •

24

(Ven da páxina anterior)

despois", para poder facelo.
Álvarez Cáccamo xoga moito
neste libro co lector pero tamén
deixa que o lector xogue có poeta. Recomendo ler o excelente
prólogo de Arturo Casas, aínda
que poda resultar un pouco excesivo para o leitor común. Quizais teria mellor destino no boletín galego de Literatura, Grial
ou outras revistas especializadas:
Atopámonos cun poemário extraordinário, dunha profesionalidade abraiante e unha sensibilidade poéti'ca que deixa o carpo
a cabalo entre a fel e a mel.

-

.
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Permítanseme tres aseveracións
que expoño con total convencimento e sempre dende a plena
conciencia de que toda crítica é
subxectiva:
1- Dende a "Estirpe" de Ferrín
non lin en poesia galega nada ·
desta calidade. Mesmo que este
poemário, senon mellor co citado ... , e máis consistente e está
mellar rematado.

2- Con este libro Cáccamo entra definitivamente no par~aso
da nosa poesia.
3- Coido que este poemário debería ser un rexo candidato ao premio nacional "español" de poesía.
Libro este que nos fai desexar que
o poeta poida "vivir cen anos sentindo nacre e luz sobre a pel dos
seus dedos", para poder confirmar
a Coleridge cando definia a prosa
coma "palabras no seu millor arde" e poesia coma "As millores
verbas no seu arde millar".•
XOSÉ MA DE CASTRO

ANOSA TERRA

CULTURAL .

Instinto
.
.
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Título: Manancial.
Autor: Xavier Manteiga.
Edita: Xerais.

Nada hai inventado, que a estas
alturas unha literatura tan vella
como a nosa atópase ainda conformando espazos narrativos noyos. De non termos padecido o
que padecemos, agora e sempre,
tamén necesitaríamos de constante renovación. Pero sendo quen
somos e cómo somos, o feito de ir
Xavier Manteiga.
abrindo camiños novas, imaxinários novos, é especialmente atractivo tanto por incrementar a vadesde a sua criación, distínguese
riedade de mundos narrativos copor unha innegábel queréncia
mo polo feito de asistirmos ao seu
polos discursos novidosos, difenascemento ou conformación.
rentes. Cando menos no que toNesta conformación, a polémica
ca a esta novela conseguírono. E
menos mal que non funcionou a
soe reavivarse cada vez que se ultrapasan as fronteiras, cando o
obsesión pala novela longa.
discurso non atende aos nosos valores como pavo, e máis se nen se
A obra de Manteiga é difícilmenatende ao estudo da idiosincrasia
te clasificábel, atendendo ao
(que pouco se fala dela hoxe!) do
. mundo narrado, a ímposibilidade
ser galego. O medo a perder de
de ubicación espacial fala por si
vista a nosa personalidade entre _ soa. Por si soa pero acompañada
tanta xeralización é comprensíbel,
pola imposibilidade, tamén, de
pero .se nos- amasamos medoñen-_ atopar algo que nos indique que
tos, dubidativost estamos xogar!:lo
os seres que a povoan teñan cousa
á contra; e, ollo, o exceso de dogque ver coa Galiza. O calificativo
matismo axuda a criar unha imaque primeiro se nos ocorre é o de
xe de inseguridade que en· nada
desconcertante, pero ademais desconcertante con alevosía. Os nonos beneficia.
mes das personaxes contribuen taPois, aqui chega Xavier Manteim én; Lino, T omás, Flor, Málcolm, Mos, Ma, Ho, M. A., Tróga e o Manancial, título que fai
referéncia ao lugar onde ru; augas
12_ico, Burt Loriga, Tony Day,
nascen libres e limpas, título paCharlie Martínez, constituen unra unha novela que fluctua entre
ha estudada galería da mestizaxe
o xénero negro e a novela itinenon exenta de, ás veces, certa irorante. Título para o último Prénía construída a partir de tópicos
mio Xerais de Narrativa, que
que caracterizan á literatura sudis-

- - - - - - 111
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Guieiro·
ta norteamericana. Xa de início
aparece o sol,_un sol de xustiza
que non nos vai abandoar nunca
e coadxuba á criación da atmósfera na que se nos quere introducir.
Ao seu carón sitúanse os diferentes lugares que percorre a acción.
Primeiramente a casa e ac!Xacentes da família Obrador; aqui mesmo podemos facer un cativo esforzo e sinalar que mesmo se parece a unha casa do agro galego. Logo, T orland e
a renda de
Mos, cal general store, o A obra de
bar ... xa é outra cousa, des- .Manteiga é
po is Mesala, difícilmente
Marengo e ca- clasificáhel,
da un dos lu- ·
gare
polo atendend
que pasan na ao mundo
sua
fuxida narrado, a
complemenimpo ibilida
tan unha paisaxe estraña, de de.
pero moi fa.mi- ubicación
liar. Despoi espacial.
do bombardeo
constante ao
que a cultura
estadounidense nos somete constantemente... mesmo haberá para
quen este clima sexa máis familiar
que o das vilas e cidades galegas.
Causas da colonización cultural.
Para comezar, a novela arrinca in
media re, os capítulo 17, 21 e _23
inician o relato das peripécias da
família Obrador; e hai nestes capítulos un narrador protagonista
ousado, á par que outro máis convencional en terceira persoa que
será o que despois se faga cargo de
conducir o discurso. Superado o
susto inicial, a novela avanza a
bon ritmo, con diálogos moi estudados e efectivo , unha carga descritiva mínima e axilidade salien-

Segunda parte
de Fresa
cur iñ
dagóxic
Perseguindo a
Ami).

Título: Cousas que deixei na Habana.
Director: Manuel Gutiérrez Aragón.
Nacionalidade: Española. 1997.

Senel Paz, guionista de Fresa e
chocolate, o penúltimo filme do
cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, completou toda unha
perspectiva da Cuba actual, en
concreto á que corresponde ao
seu periplo migratório, grácias a
esta Causas que deixei na Habana,
rodada case totalmente en Madrid. Trátase de películas distintas, entre outras cousas ·por que
os seus directores son diferentes,
pero non é difícil encontrar con-_
tinuidade (se cadra ás veces inconscent~), tanto temática como ideolóxica, entre unha e outra.
Gutiérrez Aragón, fillo de cubanos, foi director de moda en España hai tres lustros, con películas, como Maravillas, onde a apa-

<

XOSÉ M. EIRÉ

Cinema

e choco"late

........

Ano 68, unha camioneta F rd,
unha família ue fuxe dun d rino do que on culpábei , unha
novela que pode apaixoar, defraudar e, me mo, xerar indiferéncia. Un interesante exercício
narrativo, que quere uperar o
tópico partindo dele mesmo ,
que reflecte ata que punto e tá
''Lanquizada" a sociedade de hoxe.
Pero, todo debe er dita, con uso
de "ca" para o que non dei at pado explicación. Xavier Manteiga,
un narrador c n perspecti a . •

Tres irmás emigran de Cuba a Madrid. Ao seu redor desenvólvese a trama de Causas que deixei na Habana.

riéncia cobria a médias a falta de
ideas sólidas. Mei escurecido ultimamente, regresa agora con algo máis que dignidade. Sen acad ar a perfeción de Gutiérrez

Alea, ainda non conseguindo
que nos manteñamos pegados á
butaca sen desfalecer unha miga,
como sucedía en Fresa e
chocolate, este filme mantén a

boa direción de actores e a capacidade de encamar cinematograficamente as ideas que se queren
transmitir, sen recurrir a voces
en off, monólogos de madeira ou

O de cubri. .
mento do
capitalismo
vaise
realizando
aomesmo
paso que se
desennovela
un guión no
que non
sobra unha
frase.

A película
pre éntano ,
case en carne
viva, a situación da colón i a cubana
que actualmente reside
en Madrid. O
feito de que o
protagonista
seña Jorge
Perugorria, o
mesmo que
quería emigrar en Fresa e chocolate, establece unha das liñas de continuidade entre as duas películas. Se o
filme de Alea comezaba cunha
parella facendo o amor nun local, extremadamente austero,
disposto polo Estado cubano pa(Pasa á páxi!1a seguinte)

. A
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canta de· discos
ra es te fin, agora ven o desquite :
a parella de Causas que deixei na
Habana debe dea mbular polas
ruas de Madrid sen un lugar on-,
de gardarse. O s emigrantes cubanos viven c mo todos os emigran tes do mundo, amoreados,
en dereito , ignorados por unha
sociedade dura, na que os carros
non san pola billa como pensaban ao chegar.
Se en Fresa e chocolate, o protagon ista padecia, como homosexual a intoleráncia do réx ime
nos anos setenta (os máis duros
de de e te p nto de vi ta na
illa), o filme de agora reflexa a
intoleráncia na actualidade e en
España contra o horno exuai ,
pr ntánd n un per naxe
qu pr par un matrimónio de
nveniéncia baixo o qu di imular
ialm nte a ua opción
xual. "P r
paí li r ",
r rngoni r .

dun drama que só ao final se lle
aparecerá completo e críbel.
Lembremos sintomaticamente
esta sent éncia de Perugorria:
"Mentres es un filloputa Deus
axuda, pero cando afrouxas ... ".
Non é un filme de <loada conclusión, nen polo tanto maniqueo.
Director e guionista escolleron a
via artísticamente máis difícil e
ideolóxicamente máis honesta de
oferecernos as ventaxas e as desventaxas de vivir na Habana ou
en Madrid ("non permitiches que
che censurasen alá unhas frases e
aquí aceitas suprimir várias escenas", dille unha actriz ao director
de teatro). Unha leitura máis detida permite descobrir, baixo cada
plan e frase, as virtudes e as eivas das que e tán impregnadas as
persoas educadas baixo o sistema
socialista. Un filme con tenrura e
independéncia que só en contad ocasión e aproxima ao melodrama. enel Paz, que vive en
Cuba, pasou mái de un ano en
Madrid documentándo e para esta obra. O resultado é óptimo,
ainda que probabelmente a película non go te demasiado na capital de España. +
M. VEIGA

Ancoradoiro mestura
a muiñeira co foxtrot
Título: Sui Generis.
Grupo: Ancoradoiro.
Edita: Edicións do Cumio.

Quince gaiteiros e doce percusionistas
forman a banda de gaitas AJ;i.coradoiro
de Ribeira. Practicamente todos estes
mozos e mozas levan na formación
desde o comezo da sua andaina, alá
por 1985, e son os responsábeis deste
segundo disco que leva por título Sui
Generis. Segundo os responsábeis do
grupo, non é casual este título; a banda que dirixe Pepe Romero (tamén alma mater de Os Rosales) foi evolucionando ate o que hoxe califican de
anovación e transgresión. Adicado ao
povo de Ribeira, este traballo é un
compéndio de temas populares, resgatados dos arquivos e da memória, composicións próprias como as que asinan
Xosé Bandin (a marcha mariñeira de
Vilamar) ou o próprio Romero, e experimentos musicais coa fusión de distintos xéneros.
De Marrón Glacé, unha mestura de pezas sinxelas como a alborada de Beade
e. a muiñeira dos cigarróns, os músicos

de Ancoradoiro pasan á Suite da
lamprea ("a cal convida ao desenfreo" )
onde combinan unha peza tradicional ·
irlandesa coa Muiñeira de Arbo. Estes
xóvenes gaiteiros e percusionistas tamén se atreven co Foxtrot de Riodouro, unha peza que de Portugal entro na
Galiza e no resto da península, ou a
adap tar temas extranxeiros ao folclore
galego como n a Suite -France. A sua
concepción de banda de gaitas sui generis lévaos a fundirse con violins, violonchelos e contrabaixos para
interpretar a lenda de Maria Xelda.
"Zume radical de pasados prometidos,
cerna perdurábel de presentes consagrados, flor froitificada de porvires
anunciados", esa é a definición de Manuel Cartea, presidente da asociación
cultural do mesmo nome que o grupo,
da que sae o traballo musical de Ancoradoiro. Muiñeiras, xotas, alboradas,
mazur~as e ate un foxtrot inclúense en
Sui Generis no que, mália os
experimentos, apréciase a dirección de
Pepe Romero, cuxa concepción non
abandoa a sinxeleza, a pulcritude e a
herdanza da gaita e da pandeireta. •

Percíbense alguns cámbios con respeito a anteriores traballos no agianto do novo disco de Soziedad Alcohólica; titulado No intente hacer esw en
su casa, o cuarto n a sua c~rreira . Por
unha parte, hai mellares amaños, recúrrese ao scratch (iso que fanos pinchadiscos cando moven a agulla do
disco en sentido contrário) e incluen
instrumentos de vento nalgun tema;
por outro, prometen unha posta en
escena, que se botaba de menos nos
directos para acompañar a
contundéncia das letras.
En Marzo poderase comprobar xa que
teñen prévisto actuar en Yedra (A
Coruña ) xunto aos andaluces de
Narco e os pontevedreses de Brutal
Distra.ction. A producción do disco é
de Jesus Arispon, que traballa cos
Def Con Dos, e nel incluen ate unha
versión da canción Rumore, exito de
Rafaella Carrá nos anos setenta. •

Soziedad Alcohólika
versionea
a Rafaella Carrá
Título: No intente hacer esto en su casa.
Grupo: Soziedad Alkohólika.
Edita: Mil a gritos.

..
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: Cando os artistas facian propaganda política
Sargadelos expón os cartaces que Castelao, Maside e Seoane debuxaron·para a campaña a pral do Estatuto
9* A. ESTÉVEZ
Camn de Camilo Díaz Baliño.

tillll

A praza da Obradoiro de Santiago ten escritas na sua pedra
grandes letras que din Si. No
centro, o debuxo dunha enorme estrela. O corazón de Compostela, agora cenario dos actos institucionais e das festas
patronais, serve de soporte
propangadístico para a campaña a prol do Estatuto de Autonomia de 1936. Esta imaxe é
unha das expostas na mostra
dos cartaces desta campaña,
que agora se poden ver na Galeria Sargadelos de Vigo. Deseños, realizados por artistas, que
pouco teñen que ver cos que
empapelan as cidades en calquera proceso eleitoral ' na actualidade. Non en balde están asinados por Castelao, Seoane,,
Maside ou Camilo Diaz Baliño.

Algun daqueles cartaces son
máis que unha testemuña do
momento político; son tamén
representativas dos movimentos
artísticos da Galiza e da Europa
naquela década dos anos 30. Xa
o dixo Xos'é Luis Méndez Ferrin,
encarregado da inaugurar a mostra xunto a Diaz Pardo e Femández del Riego , duas testemuñas
de primeira man da ér,oca .
"Aquí non estaba a Bauhaus alemana pero non hai dúbida que
estes cartaces son unha mostra
de arte vangardista", dixo o autor de Arraianos. Entre aqueles
propagandistas habia debuxantes,
escritores, xornalistas e avogados. A nómina dos difusores da
necesidade do Estatuto era importante en calidade e cantida-

de: Bóveda, Castelao, Xohán
Carballeira, Xafme Quintanilla,
Peña Novo, Paz Andrade, Alonso Ríos, Suárez Picallo ou Anxel
Casal, en cuxa imprensa editábanse, ademais de A Nosa Terra,
panfletos de organizadóns políticas. Sinalaba Diaz Pardo que
ali imprimían panfletos eles, os
mozos das Xuventudes Socialistas
e Comunistas Reunificadas. "Necesitabamos un permiso legal
para os panfletos pero como diciamos moitas burradas, non nolo daban. Imprimíamos sen permiso, e un dia Anxel Casal, que
estaba co meu pai, lembroumo.
Chameilles reaccionários e tiyen
que aturar unha rifa do meu
pai'', conta Diaz Pardo.

na Galiza e doce millóns para a
sanidade. Considerábase unha
vergonza. Reflexouno Castelao
no cartaz do señor do · capital
muxindo unha vaca mentres é a
paisana quen lle dá de comer. "É
curioso ver como o debuxo de
Castelao ainda está vixente hoxendia, e incluso de moita actualidade" , sinalou Diaz Pardo
referíndose ás reivindicaci6n dos
gadeiros en canto á cota 1Íáctea.

O 28 -de Xuño de 1936, /a consulta sobre o Estatuto ~o o resultado do si; mobilizouse máis
do 75% da povoación con direito a voto, superando os 900.000
votos a fovor dun. estatuto que
non se chegou a aprobar nas
. Cortes Xerais. T ivo que aprazarse ate unha sesión no exílio unDo taller do seu pai, Camilo Diaz
ha década despois. Votaron as
Baliño, sairon cartaces para a
mulleres cara ás que tamén ian
campaña do estatuto . O pintor
dirixidos os debuxos dos propaasina un deles, o que mellar engandistas aa autonomia: "Mutronca coas vangardas europeas,
ller, que traballas como un hodaqueles anos, no que unha m!lller que representa á Galiza pede
me, vota como un home" . Pero
o polbo, que para Seoane simboo si para o Estatuto. Incluso o .seu
fillo Isaac, daquela con quince
lizaba o centralismo cuxos tenanos, é o autor dalguns dos debutáculos tiñan agarrados aos gale- •
gos extendéndose na Galiza a
xos que pedian o si e nos que fa. todos os niveis, converteuse n o
cia referéncia a tronzar as cadeas
Atila que, despois, reflexaria
e conquerir a liberdade. Responsabilidade de el tamén é que parCastelao na posguerra. Como
te <lestes debuxos se conserven.
manifestaron tanto Ferrin como
Diaz Pardo, esa xa é outra história. Ollando pára os cartaces a
Achegarse aos textos que serviron de an'teproxecto para o Estaprol da autonomía, o que se contuto non difire moito do coñecitaxia é a euforia do momento; os
mento dos eixos que moven a
artistas galegas transmitiron as
política galega hoxendia. Tam"'-- ideas en debuxos e non darían
pouco os panfletos· da campaña:
creta ante a moda actual da fofo
sínalabal,l que nos orzamentos
plana do candidato ou dos valado Estado destinábanse só
dos cheos de publicidade dese250.000 pesetas a criar emprego
ñada por ordenador.•

_)
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O ·arquivo de Murgllia·segue pechado
carido se cumpren 75 anos da sua marte

(

]

'Ü BNG demanda a preparación da comel11:oracÍón do 50 aniversário do pasamento de _C astelao
*

CARME VIDAL

O 2 de Febreiro de 1923 morria
na Coruña o historiador e figu,
ra clave do noso Renacimento
·cultural, Manuel -Murguia. O
próximo Luns cúmprese o 7 5
aniversário do seu pasamento
polo gue o BNG ven de apre,
sentar unha iniciativa parla,
mentar na que se insta á Xunta
a que promova o coñecemento
da sua personalidade. A tal altu,
ra o seu arquivo continua no
edifício coruñés da Académia
Galega sen que se dese a coñe,
cer publicamente o seu contido.

Con motivo da comemoración a
asociación de viciños Manuel
Murguia de Oseiro, en Arteixo,
renderalle homenaxe o dia 1 de
Febreiro á 1 horas no cemitério de
San Amaro da Coruñá. N!i tarefa
de difuridír a obra de qúen fora o
primeiro presidente da Real Aca,
démia da_Galiza, a asociación· publicárá· eñ breve unha reedición
de La -Primera Luz, a obra que lle
adicou á sua filia Alexandra en
1859. Os-viciñüs de Oseira levan
tempo reivindicando que se adique.un Diadas Letras na sua me- .
mória. T amén a Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña celebrará <liante da tumba de
Murguia unha ofrenda froral o-dia
· 2 ás cinco da tarde.
.A pesares de ser unha .figura fundamental da nosa história o seu
legado gardado na Académia Galega contmua sen facerse público
mentras non hai tampouco unha
relación dos documentos ali de,
positados nen unha edición completa da sua obra. Mudar esta si-

tuación é unha das demandas reclamadas pola deputada do BNG,
Pilar García Negro que presentou
unha proposición na que preten,
de comprometer ás institucións
galegas na actualización e promoción da obra dos nosos devanceiros, que até o de agora non conseguiron caminar a preocupación
dos organismos adicados á cultura
no país. Garcia Negro dixo na
apresentación de várias iniciativas de orde cultural -tamén unha
adicada á preparación da comemoración do 50 aniversário d
pasamento de Castelao no 2000q ue os aniversários eran un bo
pretexto para lembrar ás persoalidades relevante da no a história,
sen afán necrófilo enón da maneira na que se fai en toda as
culturas actuais e como exemplo
falou dos fastos adicados ao 98 e a
Gartia Lorca na cultura española.
Entre as iniciativas concretas do
BNG ao respeito de revitalizar a
figura ·de Murguia encóntranse a
celebración de actos e publicidade
para lembrar a sua imponáncia e
significación ademáis da xeración
á que pertenceu. García Negro resaltou asimesmo a urxente necesidade de editar a obra completa de
Murguia de maneira que se poténcie tamén, mediante unha edición .asequíbel, a sua difusión e
impulsar a fichaxe, catalogación e
publicación dos materiais gardados no seu arquivo, alertando de
que algun deles "pode estar en perigo de destrucción". A deputada
nacionalista implicou tanto á
consellaria de Educación como de
Cultura no labor de difundir a sua
personalidade. "Concluimos, moi
ao noso pesar, que no fondo da

cultura galega, á Administración
Autonómica non lle vale nada
mentres se lle segue concedendo
diñeiro a personalidades que te,
ñen desprezado ·ao país" lamentou a parlamentária.

Museo para Castelao
Para a celebración do 50 aniv rsário do pasamento de Ca tela qu
terá lugar n Xaneiro do 2000,
BNG apre ent u tam ' n un ha
pr po ición qu r clama comezo d preparativos para com m rar a data que
nacionali t d mandan de grande ignificación
no paí . A celebrad n tcria qu
se converter, a eu v r, nunh
"magnífica oportunidade d c ñccer, e tudar e divulgar a p et
centrai da identidade da Galiza".
Pilar García Negro botou man do
inquérito elaborado por A No a
T erra que falan dun descoñecemenro de mái dun 80% da povoación da figura de Castelao para,
diante dos alarmante dado reclaman a celebración co relevo
necesário da data cun programa
de actos axeitado e a difusión da
sua obra tanto gráfica como literária. A iniciativa úmase ás xa
apresentadas polo BNG no concello e a depuración de Pontevedra que demandan a criación do
Museo Castelao na cidade. No
Museo de Pontevedra atópase a
meirande parte da ua obra que
darla ben nun mu e organizado
tematicamente coa obra do galeguista para o que xa e pr pux a
habilitación do edilicio de Facenda, no centro h' tóric da cidade,
ao pé da lgrexa de an Franci e
e da praza da Ferrería. •

Morreen Lisboa a eScritora Maria Judite de Carvalho
* c.v.
Levaba tempo enferma e dous
·anos sen publicar despois de ter
tirado do prelo no 1995 o seu último libro Seta Despedida que lle
valeu o Prémio da Crítica da
Associc;ao Internacional dos
Críticos Literários. A marte de
Maria Judite de Carvalho, con
76 anos, pon fin a unha vida literária encetada no 1959 coa
publicación de Tanta gente, Ma,
riana e que deu trece grandes tí,
rulos ás letras portuguesas.

O prémio outorgado pola crítica
a sua obra provocou a última
aparición pública da escritora.
Anos. atrás tiña recebido. o Prém io da Crónica da Asociac;ao
Poru1guesa de Escritores por Ese
Tempo, editado no 1991. Daquela Maria Judite de Carvalho non
fora quen de asistir á cirimónia.
A delicada saude viña mermando as suas condicións físicas desde hai ben tempo. A inesperada
aparición hai apenas un ano para receber o seu último prémio

orixinou unha extraordinária e
a1itei:atada entrevista de Rodrigues da Silva no Jornal de Letras.
Casada co. tamén escritor Urbano
Tavares Rodrigues, viviu con el
na Franza durante seis anos
. acompañándoo. cando lle foi co~
cedido un leitorado. Xomalista e
tradutora, traballou na -revista .
"Eva" e dirixiu no Diário de Llsboa
o suplemento "Mulher". Tanta
gente, Mariana significou o seu in,
greso nas letras portuguesas hai
xa case corenta anos. Dos sesenta
quédapos a sua meirande prqdu,
ción literária con seis obras, a co,
mezar por As palabras poupadas
no 1961 e despois publicar obras
como Paisagem sem Barcos
( 1963), Os Armários Vazios
( 1966) ou Os I'dólatras ( 1969).
Virian despois produccións xa . "Os meus livros nao se venmáis espaciadas no tempo como
dem. Nao sei porque.· T em boas
A ]anela Fingida (1975), O Ho,
críticas, mas nao se vendem.
men no Arame (1979)e Além do
Nem cá, nem creio que em
Quadro (1983 ), anticipando os
Fanc;a, onde tenho case rudo
seus dous últimos e comemorados
traduzido" lamenta a autora na
libros que xa nos noventa poriari.
entrevista, deixando á vista a
fin á sua obra: Este Tempo
esquizofrénia do mundo literá(1991) e Seta Despedida (1995).
rio e editorial que non promo-

ve a queri, sen embargo, recoñece.
Escrebe Rodrigues da Silva ao
respeito e facendo un feliz e atinado encentro entre dous nomes de mulleres fundamentais
nas letras lusas: "Talvez por estes dias assim passados, talvez
pelo seu insucesso hterário junto do público, apesar do sucesso
junto da crítica, talvez porque
Maria.Jtidite é menos mediática
do que ninguém, talvez porque
é mulher, escritora -esta escritora-, talvez por isto tudo arrisco. urna" alusao a Irene Lisboa
(1982-1958). E _acerto. Em
cheio. Eis: "Sfnto urna grande
afinidade
com ela. Dá-me imL.
•
· pressao que era urna pessoa
. muir</ p·a recida comigo, mas
nao cheguéi a conhece-la.
l:embr.o,me apenas de a ver
urna vez na "Eva"., Fora lá falar
nao sei com quem. Queixava-se
.da falta de reconhecimento"

Arte do cotiá'
Manuel Gusmao no discurso li-

do no act de entr ga
Pré,
mio da Crf tic a calific ra a bra
Carv lh
de Ma ria Judite
como a "arte da inven~a lite,
rária de um quotidiano ra o e
comun, mas também por vezes
extraordinário; de urna malha
esgarc;ada de encontros e de,
sencontros, de armadilhas, acasos, sentimentos e hipocrisias,
violéncia e medo, monstruosi,
dades triviais, identidades vacil,antes, puros acontecimentos.
E urna arte do mínimo que sabe
que "é grande, pode ser grande
um milímetro". 'E urna arte do
comun que é a dimensao onde
se conjugan a repetic;ao e a di1
ferenc;a".

O autor do texto de homenaxe
acrescentara ainda de quen se
confesara muller de esquerdas de
corazón: "As personagens princi,
pais sao maioritariamente femininas, mas também as há masculinas. Por aí se pode entender
que a opressao partkularmente
sofrida por mulheres se exp6e
como mutilac;ao da humanidade
dos humanos".• ·

•
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Homenaxe en Mazaricos
aos viciños
.
que se enfrontaron- á ditadura para coriservar as suas terrás
No acto lembrouse a represión aos labregos na última tratorada

<_

vamos de algo que era noso.-explicou-=, e en 1998 seguen a privamos de traballar no noso. Non
nos deixan producir leite".

-0- PAULA BERGANTIÑOS

"Na memória de Xosé Esperante París morto o 22 de Xaneiro de 1963 ao dispara a
garda civil contra os viciños, do
seu monte neste lugar". E a
Braña da Gatiñeira no concello de Mazaricos, onde desde o
pasado Domingo 26 de Xaneiro un megalito homenaxea aos
viciños que hai 35 anos se enfrontaron á ditadura para conservar as suas terras. Con este
acto o BNG e os vicíños da parróquia de Eirón quixeron lem..
brar especialmente a Che de
Pedro que "deu a vida por ne..
garse a que os montes comunais
fosen incautado co obxecto de
producir riqueza para outras
per oas e entidades que non
eran o viciño de San Fins".
A incautación de montes en Mazaricos empezou nos anos sesenta. Naquel tempo o governo de
Franco decidira que "os montes
altos que non estiveran cerrados
ou inscritos" tiñan que ser expropriados para producir madeira.
Respetáronse os que estaban pechad
u inscritos no rexistro da
p priedade, pero non os montes
comunais partidos de comun
acorde polos viciños. Cando os
inxenieiros foron expropriar os
montes da parróquia de San Fins
de Eirón produciuse unha grande
oposición viciñal. A resisténcia
que toparon por parte da parróquia impediu que tomaran poseión das terras en duas ocasións e
ue decidiran desi tir .

..

Polo que canta~
os máis vellos

leiJ'a dirixese aos

~

de 5ans Finl na mañá do hmenaxe, o 25 de Xaneiro.

Na sua intervención o portavoz
do BNG Xosé Manuel Beiras
comparou a loita dos viciños e a

1

VOZ NOTICIAS

represión sofrida o 22 de xaneiro
do 1963 coa situación que se esta a viver no agro e o acontecido

MONOGRAFIAS

DA

durante a· tratorada do pasado
dia 20. No mesmo sentido interviu Ramos", "daqu~la ~ueriª11 pri....

--

Para o historiador Bieito Alonso
. o acontecido en Mazaricos nos
anos 60 e recuperado agora polos viciños debe chamar á reflex-ión sobre o feíto de que ás portas do ano 2000 exista un coñecemento tan limitado de todo o
que foi o movimento agrário na
postguerra. "N un momento no
que o mundo do agro estase a
xogar o seu futmo -explica- é
fundamental coñecer referentes
como o de Mazaricos que nos
indican, do mesmo xeito que o·
coñflito da cuota empresari?-1,
dos montes comunais ou agora, o '
da cuota láctea, que existe unha
· traxectória reivindicativa río
~ro, da que_a· veces nor} coñe.cepios o:suffciente ~ qué_contra,
dí a teoda dé que o agro é un
in-undo ·a pátícp, . tradicional ou
: conservador"..
.

.

HISTORIA -J)E GALICIA
J

:.

'~

-

O Cine en (ja[{cia
Xosé" g{pgueira

A

EDICIÓNS

ABOIA!llBA

I S I E IN I T IA I C l l l Ó I N
EN

CORUÑA
XOVES

Despois do acontecido o governo nen traballou os montes desta parróquia, nen continuou coas incautacións da zona, pero os
viciños ficaron sen estas propriedades. "Sendo consecuentes
con esa inxusta decisión do
franquismo -explica Xoán Ramos ex alcalde de Mazaricos- o
BNG na sua etapa de governo
municipal fixo os trámites para
devolver os montes aos seus lexftimos proprietários".
No acto de homena.Xe celebrado
o Domingo 25 estiveron presentes alguns dos feridos hai 3.S anos
e os familiares do Che de Pedro.

5 DE FEBREIRO ÁS . 20, 15 HORAS
lMAXE
(DURÁN LORIGA 10)

NO CENTRO GALEGO DE ARTES DA
COA INTERVENCIÓN DE

XosÉ NOGUEIRA
AUTOR DE 'tQ CINE EN GALICIA"

PEPE CoIRA
CRíTICO E INVESTIGADOR CINEMATOGRÁFICO
~CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS

PRESIDENTE DE PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS
llABERÁ PROXECCIÓN DE CURTAMETRAXES GALEGAS
DOS ANOS

70, 80 E 90.
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BOROBÓ

O globo do primeiro periodista galega
periodicidade fixa . A publica Xosé Ramón .Bar,reiro, o sapientísimo catedrático da nasa História
ción de Pereira, feita ao xeito de
Contemporánea_- na Universidade
Spectator inglés, titulábase El
compostelán, afirmou ao tratar · . Censor e compúñase de sucesivos
acerca dos Periodistas galegas en
d iscursos; para cuxa impresión
Madrid desde o século XV I1I ata
necesitaba o permiso do Consehoxe, que o pi;imeiro destos fara
llo de Castilla e o beneplácito da_
Luís Marcelino Pereira. O cal f9i
Santa Inquisicion, que repetidapara min unha revelación cando
mente suspendiase, causando a·
retirada dalgúns desos discursos.
escoitei proclamalo a Barreiro hai
ano e pico (18-XII-96) na enxunPois El Censor, facendo honra a
diosa conferencia que pronunciou
seu nome - e non n~ sentido do
lápis vermello da censura ofiaquela noite na Casa de Galicia,
de Madrid.
cial-, censurada, cuestionabá os
_ principios morais, politices, ecotizou a miña curiosidade ata
nómicos e relixiosos, considerados intanxíbeis ata aquel final do
o pun ~o de que empezase a
indagar, sin sair da miña peséculo da Ilustración.
quena biblioteca, buscando cantos ·
datos poidera topar a propósito de
aquel tempo da Enciclopedia,
tal personaxe dezaoitesco que tan
El·Censor foi, máis que un pe.serodiamente despertou a miña
riódico, unha especie de peatención. A indagación resultou
quena enciclopedia popular que
bastante froitífera, máis do que
procuraba instruir deleitando, e innun princípio me supuña, ao reuculcando as suas avanzadas ideas,
nir axiña interesantes notas bioincluso mediante o método da utopía. Así, no discurso 75, describe a
gráficas sobre L.M. Pereira; a quen
considerei xa, non só como o máis
fantástica socie_dade dos Ayparremoto xomalista madrigalego, sechontes, disfarzando o soño ideoló. nón asimesmo o primeiro dos naxico dos ·criadores e redactores ·de
cidos e educados en Galicia . E
El Censor: o granadino Luís García
non lle chamo o noso primeiro
del Cañuela, audaz precursor de
xomalista, porque ainda non exisLarra, e o naso Luis M. _Pereira.
tían no seu tempo e espacio vital
xomais, ou sexan p"eriódicos diaDous Luíses, abogados entón dos
rios onde coupese traballar.
Reales Consellos. Iniciaron a sua
publicacion en Xuño de 17 81, e
Nin sequer periódicos propiaseguiu aparecendo ata seis anos
mente ditas, porque carecían de
despois. Senda o 165, o seu de-

A

N

rradeiro discurso, no que Cañuela
publicou a súa sarcástica parodia
da célebre Oración apologética por
España y su mérito literario, de J.
Pabl-o Forner. Nela Cañuela sustituía -as palabras España e españoles , por Africa e africanos ; facendo unha crítica feroz contra o
famoso apoloxista que mostrara
tanto desprezo pala ciencia e a filosofía europeas. Foi o motivo do
definitivo cerre de El Censor por
determinación do poderoso ministro Floridablanca; quen fora,
precisamente, o patrocinador da
·Oración de Forner.

firmantes da solicitude de licencia para crear a Sociedade Económica de Santiago. Concédea deseguida o Consello de Castilla, e
noméase director da entidade· dezaoitesca dos Amigos do País ao
ilustrado coengo, D. Antonio Páramo e Somoza; asl como secretario a L. M. Pereira. Sinal evidente de que este volvera a vivir na
cidade xacob ea; ond e ademais
ocupa a cátedra de Matemáticas
na Univ ersid ade , n a qu e an os
despois ser ía ree mprazado po lo
inxel e cosmopolita matemático
Rodríguez.

N

reconizan Bispo de Lugo ao
coengo Páramo, e o Amigos do Paí celebran tal promoción do seu director cunha olemne manifestación que ao chegar frente á morada do novo prelado, na Praza do Hospital, culmina
coa salta por seu secretario, D.
Luis Marcelino "dun globo aerostático do 28 cuartos de diámetro,
cunha lenda alusiva ao acto".

ese ano, 1787, xa non debía
participar dirctamente Pereira na red acci ó n de EL
Censor. Viñérase ocupando alí das
cuestións económicas, nas que era
experto. Criticaba con dureza a
política dos Borbóns, a que atribuía o escaso desarrollo da economía, e propugnaba o reparto xusto
dos bens materiais. C ontaba nese
momento Luís Marcelino trinta e
tres anos; xa que nacera o 26- N 1754, en San Andrés de Illobre.
Estudara Dereito, civil e canónico, na Universidade compostelán,
obtendo o título de Mestre en Artes. Matricúlase como avogado,
en 177 5, na Real Audiencia de
Galicia, e ao ano seguinte no Colexio de Madrid.
Pero seis anos despois é un dos

P

"O cal non tería nada de particular hoxe - aponta D. Joaquin Díaz
de Rábago, no 1884, ao cumprirse o primeiro centen ario da Económica-, pero si moito naque la
época, n a que non pasaran máis
de dous an os, den de que os irmán s Montgolfie r ensaiaran por
vez primeira, en Annonay, o seu
enxeñoso invento". +

FRANCISCO

A.

VIDAL

Mimosas, velas e pan
Xa sabedes o refrán: cando a
Omdelaria ri o inverno ven aí e
cando a Candelaria chora o inverno xa vai fóra, pero anque ría
e anque chore, aínda hai corenta
días de mala choiva. O cerro é
que desde o pasado quince de xaneiro, calquera que observase a
duración do día, notaría que o sol
permanece máis tempo no ceo,
que as horas de luz v_anlle gañando tempo ás tebras e toda a natureza se alía para facerse eco de tal
acontecemento.

dos afónicos, polo que en moitas
partes, os fregueses acoden a recibir unha bendición cunha vela en
forma de colar enroscada á gargan ta, e no utros simp lemente
bend icen os pans a el ofrecidos,
alimento primixenio, símbolo de
vida e fec undidade, como utilidade últ ima da semente xa convertida en alimen to despois de ser
gran; que se comen tras as bendicións ou gárdanse como prevención contra os ma les da gorxa.

A

O

esde mediados de xaneiro,
as mimosas xa foron florecendo en moitas bisbarras
de Galicia, tinxindo de luminoso
amarelo a paisaxe e aportando ao
entorno eses primeiros puntiños
de luz que anuncian a proximidade da primavera, da primeira estación, do nacemento da vida.

Din os nosos etnógrafos, Fraguas e
Taboada Chivite entre outros, que
nestes días casan os paxariños; e
como cume <leste resplandecer da
vida, cansos de tanta noite de inverno, as xentes, que desde sempre
viviron pendentes dos avisos da
natureza, institufron un día como
día da luz: ea Candelaria, trasunto
daquel .que os romanos dedicaban
a Proserpina, filla de Ceres, protectora da agricultura;

:

O día da Candelaria, ou das candeas, que é o mesmo que dicir das
luces, ven sendo o da Purificación de Nasa Señora no calendario cristián, nel bendícense as velas que lago serán expostas para

cando o Viático visite aos moribundos, que é outra maneira de
vencer as tebras; ou para alumar
nas casas cando hai treboada, o
terríbel raio que ven do ceo pero
inspirado polo inferno, para traer
a marte e a destrucción.
..

&

n moitas as formas de maniestarse contra as tebras e invocar a luz e o xermolar dos
campos nestes días. Xa neutra ocasión comentamos en A Nasa T erra
(nº 709) a impresionante procesión da Rosca de Oseiro, na que se ·
sae cuns pans adornados confitas
de cores, c"a rame los e flores, que
nos lembran <J texto de Estrabón
citan do a antiga proces ión pre-

cristiá, de cando os romanos veneraban a Proserpina, quen cada ano
yolvía do abismo, puntualmente
antes de comezar a época da semente, para fertilizar os campos, e
os seus devotos saían á noitiña con
fachas acesas, pólas e ~las de pan
adornadas e penduradas duns paos
a modo de estandarte.
Pero ademais, coincidindo con
esta data, ao día seguinte, o tres
de febreiro, .celebramos a festividade de san Brais, de quen a súa
lenda conta que, o maior milagre
realizado por el, fo¡ o de salvar a
un rapaz de morrer asfixiado coa
espiña dun·peixe, o que o converteu en protector dos esgatiados e

semad e , e n Sa d a, ta mén
preto de A Coruñ a, o día da
Candelaria, os nenas adornan unhas velas con fitas de cor
e flores da mimosa, a prime ira e
máis vistosa flor do ano , para
asistir a unha procesión que, ao
~tardecer, percorre o traxecto entre a capela do centro da vila e a
igrexa de Sánta María dos Anxos, coa imaxe dun Xesusíño
convertido xa en rapazote.

¿É ese o nena que sae das tebras á
luz, ou é o cativo que perde a inocencia da nenez para converterse
en adulto?
Flores, velas e pan non son máis
que símbolos de esperanza para un
pobo respectuoso coas etapas que
a natureza lle marca; símbolos
perfectamente atados e reciclados
polo cristian ismo que non dubido u en recon ve rter aos deuses
doutrora en santos, para manter
esta festividade da luz e da vida,
que ven senda o prime iro sorriso
da primavera que se an uncia. t

AnAlfaia
'Os nenas viven conflitos
aos que os adultos
non lle dan importáncia'
Est u lendo un libr titulad Si tu
supieras de Gómez Rufo. Trát
dunha n v la qu narra r laci 'n
entre mull re .

A.f

Art

Q ue recomen da ler?
Para adulto recomendaria o que
me go ta a min, que é a literatura
latinoamericana, e pecialmente o
libro de Gabriel Garcia Márquez.
Da literatura española, góstanme os
novos escritores, entendendo o no-vos como Muñoz Molina, Llamazare, Almudena Grandes ou Land ro. Gó tame a narrativa, a hi tórias que teñen un desenvolvimento
e un desenlace. Para neno , recomendo o cantos de sempre dos irmán s Grim , Goldoni, Lewis Carroll. T amén son recomendábei o
libros de Michael Ende, Momo e A
historia interminábeL Na Galiza, hai
escritores moi bons na literatura de
cativos como Fina Casalderrei, que
conecta moi ben cos sentimentos
dos leitores novo , Marilar Aleixandre, cuxo libro A expedición do
Pacífico é un e tupendo libro de
aventuras, Ciclad.es de Fran Alons
e, tamén, Agu tin Fernández Paz.

O seu li bro Sireno, Sireno, pré ..
mio Merlin, descrebe a cara mái
amarga da nenez.
Pen qu a infáncia n
Os pequen viven m it s e nfü-

ame o ue imaxinári
terior, o desac ug e
q ue padecen. n ca d ireno, ireno , o n eno portagon i ta
os seus pr blema a traves
ñ ación e da fuxida.
Pero o protagonista é orfo de pai
e, ademais, vostede xa escrebeu
sobre a sida infantil. Non son pe ..
quenos problemas.
Non, son fortes pero non é excepcional que un nena perda un ser
querido ..Son importantes os conflitos pero tamén a forma en que
se viven. O personaxe vai saindo
da escuridade porque atopa as cores. Ate aquel momento pintaba
en carbonciño, en brarico e negro;
coa pintura recupera as gañas de
vivir. Os personaxes do libro non
teñen nome, do cal de c at e ime .
cándo xa levaba a metade escrita e
decidin que non era nec esário .
Trátase dunha n ai, unha avoa, un
fillo; poden ser calqu era. +
Escritora. Vigo (1 964 ).
Obras publicadas: O cademo azul e O maquinista A ntón (teatro ).
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O Trinque
Viva o por~o
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O 17 de Xaneiro celebrouse
a festa do San Antón
Lacoeiro que abre a
temporada gastronómica.
O dia 2 de Febreiro tócalle

ao Chourizo que ten os
maiores festexos en T rives
e o 14 celébrase en Lalín a
gabanza e exaltación
popular do Cocido.•
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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esces dias na galería Acuarela.
MARUXA MALLO

A Galería Sargadelos expón durante estes dias obra
da grande pintora surrealista galega Maruxa Mallo.

~Tfumbm.Á
rn{Xao. Ambientadª en
1
·~ 1973, aborda ~Telat1ó~rde~~ífu. n'áS cfíiks
meíac> nÓÍte-am.edGmas. O tédio duiiha vida doada

- en exc~; rawira en tra~éclia>

Drama,r<we.~eria

·" ter caladó na sociedáde do5 ~tadc;>s Unidos.
~

.

-~t

-·.

·'¿.:<-:-:~

•

·E

./..

1

,~~_f> lÍÚSARNO('.:fEL~ADC!.. Hist?ria.:Ae

·. ~ESTRADAS. SEci.JNDÁR.lt\.S. Pai vi•MÚSICA
..
.aí,nor e, aveiW,iras µa ,qu~. un ,na,y.10palista;lta- ' ·.·•. . · · vido~ _e filfo adolescen~e; ~htte, ~tafa e-en- "'
atrav~ da . gago, Jlirqo'fren. a ~afia d9s."Óltimos ~~os. d11
THE MERRY MELODIES . líano, ácompañaclo'.'i)ór unna·~
Provenza aJPina; düs axentes secretos austib-húllgatad~ra ni:uilia,, comédia sensiple-~r<l;• Antónici
ros e dunha epidéffii11_do a?ler¡i. Co1:1Íuliette B~o- ·• Resines f<iqendo 9.eAntónio l}e.sines;
· ·• ...
Fin alizando c oa sua xira
che e Olívier Martipez.'
~
.<1 ·• •·
"" •· ;
.
. .
• ,,.
. ..,
.•:ff 4- .·" ••·
;
•
galega, os Merry Melodies
~ SETE ANOS NO UBET. l~iad Pitt de
estarán, a noite do Xoves
.·
~ avéi{turei,ro río Tíbet R,_unha película cu,;xo
~ATRAPÁDA ENTRE OOUS HOMES.
29 na sala Piano.
. Unha parella do l~ sepárase desw-is 'dun
obxectivo: é a iustifí:i::acióri dós folabOrácionistas
· luctuoso suceso polo que el"remata
psiquiátriéo· nazcismo e a condena dd\rolD.Uñ'lsino chin~s.
co. Ela reabilitase e ao cabo de déz anos el recupera
o si.so e vai ao encontro da sua amada. Filme de ritTI:ÍE· GAME. Un ~ultimiÚ~nário. pon
· emoción na sua vidá curi:ha ;espécie de
mo inapropriado no que a actriz Robín Wright
xogo de i:ol. Michel Duglas. .produtor, ademais
• EXPOSICIÓNS
Penn non cesa de sobreactuar.
de protagonista, ocupa permanentemente a pan,
talla para móstrar sobre todo as suas limitacióhs
L ORC A NA ÜALlZA
~OUSAS QUE DEIXEI NA HABANA.
como actor.
Máís que recomendábel film.e' de Gutierrez
En homenaxe ao poeta esAragón que conta as experiéncias chm grupo de cu~L,A., CONFIDENCIAL Rev italización
pañol no centenário do seu ·
banos en Madrid Arredor dunha história de amor
n asce me nco, o Auditório
·.· do cine negro, coa co~pción dá policL? de
proragonizada por Jorge Perugorria e Viol~ta RádnLos Angel.es. como tema. Bon filme de temporada.
Municipal m ostra a exposiguez retrátanse as dificttldades da emígración e as
ción Larca na Galiz.a, cedida
saudades do próprio pais.
polo Instituto de Informa~ lN&OUTKevih Kline pr9 tago nita
· · · esta película contra a ºhipocÍ:esia social
ción do Grupo Sargadelos.
~SEI O QUE FIXÉSTEDES O ÚLTIMO
VERÁN. Catro mozos enfréntanse a unha · sobre a homosexuál idade~ Comédia amábel
q_ue escandali"zou nos Estados Unidos, e cunha
intriga a raiz dun asasinato cometido por eles
escena. de.baile do protagoµista da .que se ga,tmesmos o verán anterior. Películ a de suspense
que ten que recorrer a efectismos faciLóns ·para , dará merriória.
. $0bresaltar continuamente ao espectador.
•CHARLAS
~ A VODA DO MEU MELLOR
. . AMIGO. Julia Robert~ e a actriz de moda
~ABRE OS OLLOS. Despois do seu estreo
V!VÉNClAS
n~s ·Estados Unidos-, Cameron Diaz compiten
con Tese, Amenebar demostra boas cualiCON BLANCO AMOR
dades para o suspense. Ans seus vintecatro anos
polo mesmo home rmn filme doce que.non desta- ,
ca pola smr orixinalidade.
supera á maioría das autores norteamericanos do
O Xoves 5 de Febreiro ás
xénero. Para quen lle presten as películas de so20, 30 h, terá lugar na Au~THE FULL MONTY. Un grup-o de
ños e realidades virtuais. Excédesé con alguns enriense , a charla Vivéncias
obreíros en · paro deciden exibirse espidos
ganos destinados a engaiolar ao espectador . .
con Blanco Amor con Millán
nun espectáculo para mulleres como único modo
Picouto e N emésio Barcia.
de obter .diñeiro. Película inglesa con moito hu~O MAÑÁN NUNCA MORRE. Neste
mor, boa factura e cr(tica socic1.l. •
·
episódio, o axente 007 enfréntase a un Ci• EXPOSICIÓNS

'cp:·'

fuXe,

AXVI
Mostra de
Apicultura e
Arboricultura
celébrose
esta fin de
semana en
ARZUA.

Arzua
• EXPOSICIÓNS
APICULTURA E
ARBORICULTURA

Durante esta fin de emana,
o Sábado 31 e o Domingo
1, celebrarase a XV 1 Mosrra
Galega de Apicultura e Arboriculmra. As actividades
da feira serán: exposición e
venda Je mareriais e producto apícola , degustación de Mel de Galicia con
outros pr uros, dos pratos
do curso O mel na gasrronomia, e a exposición de pinruras con motivos apícolas
de Nolo uárez, ou a outra
de plantas e árbores melíferas. Asi mesmo tamén se
desenvolverán charlas e colóquios de interese para o
apicultores e afeiroados.

Bue u
•CINEMA
COLECTl VO REBOLO

de Joao César Monteiro. Para esca última semana póclese o llar: o Xoves 29 a xomada do galego Antonio Román con Barcelona ritmo
dun día (España, 1936.
35mm, 10 min), A cidade
encantada (España, 1936.
35 mm, 10 min), O carro e
o home {Epaña, 1940. 35
mm, 10 min) e A casa da
choiva (España, 1943. 35
mm, 89 min). O Venres 30
The Quiet Room (Austrália, 1996. 35 mm, 93 roin)
de Rolf de Heer, que voÍ.tan
pasar o Sábado 31.
• EXPOSICIÓNS
D E Ü OYA A B ARCELÓ

Até o 10 de Febreiro abre no
Museu de Belas Artes, a expo.5ición En tomo a paisa.xe:
de Goya a Barcel6, composta
por 5 2 obras procedentes dos
fondos da colección Ancentaria, que utiliza de fio condu tor o tema da paisaxe. A
m tra realiza unha flexión
histórica e estética na que se
rec Llen o diferentes cámbio e transformación formai que experimentou a
pmtura da paisax.e na história d arte. Abre de Martes a
Venre · en horári de 10 a
15 h.
Mart ; de 10 a 20
de M~r o a Venr ; d 10
a 14 h. e de L6,JO a 20

ábad , e de 10 a 14 h. o

nun

Ourense

S ÁNCHEZ C A LDERÓN

A galeria Marisa Marimón
acollerá, até o 28 de Febreiro, a exposición de pintura
de Fernando ánchez Ca[..
derón. Baixo o titu lo Nome
Próprio recóllese unha sele ción de pinturas e debux
realizado no 1997.

)mingos.
RAQUEL LA TRA

A sa la Migue1 onzález
Gar é , a lle durante
te · dia , a xposición da
pintora Raquel Lastra .

A Coruña
•CINEMA

•MÚSICA
ÜRQ UESTRA
SINFÓNICA DE ÜALICIA

Ü DERRADEIRO
PAR.Al o

Amazónia. o derradeiro paraiso, xunta en fotos as paixases
da terra qu sigue o cauce do
rio Amazonas: A exposición
abre desde mediados de Xaneiro en Expourense (Finca
de Sevilla, s/n.).

• LEITURAS

O Mércores 4 de Febreiro a
Orquestra Sinfó nic a de
G alicia, interpretará, baixo
a dirección de Eric Ericson,
no Teatro Rosalia Castro,
obras de Sandstrom, Wi- ·
kander, Raucavaara, Werle, Britten e Poulenc.

CGAI
Fotograma

de Tite quiet
room, unha
das litas que

proxectan
naCGAI da

CORUÑA.

O Centro Galego de Artes
da lmaxe remata o seu ciclo
de cinema, en versión orixinal, que proxectou durante
o mes de Xaneiro na sua sala (Durán Loriga, 10). Os
pases son de Martes a Venres ás 20,15 h, e os Sábados
ás 18,30 h, cunha entrada
de 200 .pta. e un abono para
10 sesións de 1.500 pta. No
que foi de mes, xa pasaron,
as ngminacións aos prémios
AGAPI 1997 e a xornada

W.

Narón

•TEATRO

PRIETO

A N osA P o ESIA

Até o 10 de Xaneiro está
a berta n a sala T e ucr o , a
e xp o s ic ió n d o es cultor
Pr ieto. A obra des ee artista coruñés es tá enmarcada
de ntro d o hip e rrea lism o
ll u b xec t iv o d os últim os
an os do séc ulo XX e en tro ca c un h a ofe rta cultural q ue va i má is a lá das
nasas fro nte iras, nun in tento po r cap tar todo o
perd urable e a real idad e
dun mundo co tián.

O grupo de teatro de Xinzo, Aneis, represen tar á o
V enres 30 ás 20 ,30 h , n a
Au riense, A N asa Poe sia.

Ponteceso
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRIA U NIVERSAL

Durante estes dias están
expostos no bar A Barquiña, os debuxos da História
Universal de Pepe Carreiro, editada por A Nosa Terra. Con este motivo o dia
29, Xoves, ás -21 horas haber.á unha conferénciaprese'ntación das coleccións de História de A
Nosa Terra que contará
coa preséncia do presidente da editorial Cesáreo
Sánchez Iglesias.

MANOEL RODRIGUES

A pintura de Manoel\ Rod rig.ues exíbese durante

ACTOS CASTELAO

O C oncello de Rianxo celeb ra o 112 an ivers ári o d o
nascernento de Daniel Rodríguez Castelao, realizando
unha série de actos que comezaron o pasado 23 de Xane iro , n esta sema na só se
pode asistir o Venres 30, na
Casa da C ultura a conferéncia Os cunnáns de Castelao e
a traxedia do Bou "Eva" polo
profesor Xesús Alonso Montero. O Sábado 31 terá lugar,
no salón de plenos da Casa
do Concello ás 17 h, o acto
institucional polo pleno da
corporación e ás 17 ,30 h, realizarase unha ofrenda floral
ao busto de Castelao no Paseo d¡i Ribeira.

Santiago

P:ontevedra

HELENA MENO

• EXPOSICIÓNS

JOSÉ FLORES

EL PASO

O Venres 30 inaugurase a
exposición de José Flores,
na sala do Arte da Caixa
de Pontevedra (Praza de
Sanco Xosé). O pip.tor
toledano afincado en Vigo desde hai roáis · de dez
anos, expón unha escolma expresionista. A mostra abre con horário de
19,30 a 21,30 h, e permanecerá aberta até o de 10
Febreiro.

• EXPOSICIÓNS

Os pintores Matilde Reynoso e Miguel Pereira, expoñen as suas obras na Biblioteca Pública.

•CHARLAS

• EXPOSICIÓNS

Lug_o_ __
MATILDE REYNOSO E
MIGUEL PEREIRA

Rianxo

HISTÓRIA XERAL
DE ÜALIZA

O Xoves 29 ás 20,30 h, terá
lugar na Auriense, a apresentación da História Xeral
de Galiz.a recentemente editada por A Nosa Terra. A
apresentación correrá a ·cargo Xan Carballa e Bieito
Alonso Fernández.

Está aberra no Museu Provincial, a exposición de
obras do que fora . o grupo
El Paso, agrupación de pintores e escritores nascida
en Madrid a finais dos anos
50, da que fo~maban parte
Rafael Canogar, Martín
Chirino, Luis Feito e Manuel Rivera (xa falecido),
entre outros.

A sala Nasa acolle até o 14
de Febreiro a exposición de
Helena Meno: Arropa2 de
miseria. Trátase dunha
mostra de diferentes habilidades artísticas, recreación
dos lixos xenerosos do noso
Primeiro Mundo. O espazo
da sala queda camuflado
por material textil, confeccionado a modo de escultura mol e en nada coincidente cos rostros famélicos
e corpos mutilados tan frecuentes nos meios.

A Sala de
Arte da
Cailta en
PONTEVEDRA
mostra a

obra de José
Flores.

,.,.

-

30
ANOSATERRA
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ARTE E TECNOLOX1A
DOVIDRO

eonvoca t.or1as
.lf

O Museu do Povo Galego expón desde a semana pasada, a exposición Arte e
Tecnoloria do Vidro da Real Fábrica de Cristales da
Gran.xa . ·x u nta máis de
100 pezas, _maiormente dos
séculos XVIII e XIX.
Pamen
Pereira
ocupa coas

suas
cñacións a
galer:ia
Trinto
composteló.

P AMEN PEREIRA

A

represenlación
teatral do

Na sala de arte Trinta
(Rua Nova, 30-22 ), até o
22 de Febreiro expoñen
obra de Pamen Pereira.
Trátase dunha série de debtixos, que van do pequeno
ao. gran formato, pequenas
esculturas obxecto e unha
instalación.

..

par pódense apresentar antes do 9 de
Febreiro no CGAC _(Área de talleres).
A matrícula será de 5.000 pta. entre as
inscricións recibidas farase unha escolma de 20 participantes. Maior información no teléfono (981) 54 66 OO.

CICLO DE XóVENES
INTÉRPRETES

A Fundación Barrié convoca o Ciclo de
Xovenes Intérpretes, que se desenrplará
hff próximo curso 1998-99, dentro· .d~.
su~ programación musical. O Ciclo ten
MANCONTRO VISUAL
por obxecto.promocionar a novos valo~
res que demostran poseer sobresaintes
cuaJldades i1,1terpret~!ivas. Trátse de inAté o 31 de Xaneiro pódense enviar as
cluilos na süa programación e poner ª ---~ curiametraxes para o III Mancontro Ausu~ disposición .tanto o auditório como
.diqvisual da Coruña organizado pala aso- . CONCURSO
NACIONAL DE POESIA
todos os dementas materiais necesários. ..ciaCión CAOS. Poden participar persoas
p~~ un toncerto, que terá lugar os Sáou coletivos con obras de fteción que
O Pacho , agrupación cul~al, xa conbados -pola.mafiá .ante un público esp€- ~ .npp excedan os 30 minutos. O enderezo
cialmente interesado. Para poder partí-' ·:· LAsociación Cultural Caos;. Apdo. - voca ·o décimo-noveno concurso nacional de poesia para autores nóveis.
cipar n9 :~iclo compre ter nascido após
4453 - 1.5010. A Coruña. lnforffiación
Recollen un máximo de 5 poemas por
o 1 de Xaneiro de.1968 e ser galefo resin~. teléfonos (981) 12 85 66 / 29 36 61.
participante, que teñen que chegar
deñte na Galizi. Aportarase un curricuantes do 15 de Febreiro de 1998, a duluin e ~ha gravación. Maior informa- ·CONCURSO DE CARTACES DO
plo éspazo e por triplicado, con lema e
cióñno.teléfono (981) 22 15 25 .
ENTROIDO
baixo plica, a O Facha: . Federico T ápia, 12-l2. Apartado de Correos 46. A
A Concelleria de Cultura do Concello
TALLER L UCIANO FABRO
Coruña. O prémio é de 40.000 pta.
de Vigo convoca o XII Concurso de
carteis do Emroido para o ano 1998, ao
O Centro Galega de Artes da Imaxe
PRÉMIO ESCOLAR FUNDACIÓN
que se poden enviar-tantas obras como
na Coruña, acolle o Taller de Luciano
10 DE MARZO
se quixer. Os orixinais rea lizaranse
Fabro, (profesor de Belas Artes na Ac~
verticalmente, en papel de 40x55 cm,
cademia de Belle Arti di Brera en Mie apresentaranse protexidos e monta- . A Fundación 10 de Marzo vencellada a
lan) entre o 16 e o 20 de Febreiro. As
CCOO, convoca un prémio escolar coa
dos sobre soporte ríxido e desmontásolicitudes de inscrición para partid-

Vigo
•CINEMA

_Fausto de
Goethe
pódese
contemplar
na Sala
Galán de
SANTIAGO.

Vn,_AVERDE
CINE CLUBE LUMIERE
Até o 4 de Febreiro na galeria Citánia (Algália de
Abaixo, 39), pódense visitar as pinturas de Vilaverde. Abre con horário de visitas de Luns a Venres de
18,30 a 21,30 h.

Cine Clube Lumiere finaliza

A Igrexa da Universidade
acolle durante estes dias a
exposición Guerras Frati-

ENRIQUE PEREIRA

ANISH KAPOOR

X ORNADAS
INDEPENDENTISTAS

Enrique Raimundo Pereira
expón a sua pintura na sala
de Arte do Caixavigo, a
mostra póde e contemplar
até o 10 de Febreiro.

URBANO°LUGRIS

TON KOOPMAN
O director h o landés á
frente de Amsterdam Ba·
roque Orchestra. & Choir
centrará a interpretación
en "O dia do xuízo final"
de Telemann o Xoves 29
no Auditório de. Galiza .
Ademais contará coas actuacións solitas da soparono Lisa Larsson, a mezzosoprano Elisabeth von
Magnus, o tenor Gerd
'Turk e o barítono Klaus
Mertens ·na que será a
unica actuación no Estado.

Desde Decembro esta aberra a exposición de Urbano
Lugrís no Auditório de
Galicia. Baixo o título de
Viaxe arredor do mundo dun
fabulador olvidado, ·recóllese
a ¡mroló?<ica máis impqrtante sobre Urbano Lugrís
(1908-1973) que permete
redescubrir ao pintor, escritor e deseñador galega. Pódese visitar de Martes a
•CINEMA
Domingo de 12 a 19 h. A
mostra permanecerá -aberra
···Gtcw ··F ANTÁS'I'ICO
até o 28 de Febreiro.

· •MÚSICA
KONICTHRTR

Sorgadelos
de VIGO.

MIDI deseñados esp~-éial
mente para esta acción. O
prezo da entrada será de
300 pta.
·

O Venres 30 ás 22 h . na
sala Nasa, pódese asistir ao
concerto-performance n o
que os carpos dos performeiros estan relacionados
con instrumentos electrónicos. Os performeiros interacci onan son e imaxe
ao contacto coa sua pel a
través de luvas e sistemas

Vense celebrando do 26
Xaneiro ao 1 'de Febreiro o
.ciclo adicado ao cimena
fantástico no teatro Prin- .
cipal. Aindá se p od en ·
ollar as seguintes fitas:
Eraserhead de David
Lynch, o Mércores 28 ás·
18 h., o Xoves 29 ás 23, e .
o -Sábado 3 l ás 20,30;
Tfie addiction de Abel Ferrara o Mércores 28 ás
20,30, o Sábado 31 ás 23 e
o DomiÍ1go 1 ás 18 horas;
Fotografando fadas de

Nick Willing o Mércores
28 ás 23 horas, o Xoves 29
ás 20,30 e o Venres ás 18;
Mars attacks de Tim Burton o Xoves 29 ·ás 18 horas, o Venres 30 ás 23, o
Sábado ás 18 e o Domingo
1 ás 20,30; Brazil de T erry
Gilliam o Venres 30 ás
20,30, e o Domingo 1 ás
23 horas. Billetes a partir
das 17 horas: 400 pta a localidade e o abono para 5
fitas a 1.500 ..

FAUSTO

Fausto, creación da República ~ompañia de teatro a
partir do Fausto de Goethe, representarase durante os dias 29, 30 e 31 de
Xaneiro ás 22 h, na sala
Teatro Galán.

XOHAN~ BRIÓN·;;

MOVIMENTO
AUTONOMISTA
Na galeria Sargadelos (Dr.
Cadaval, 24) está aberta a
exposición sobre O Movimento Autonomista Galega

•TEATRO

•-VÍDEO -

• EXPOSICIÓNS

:i~::~-~~~-

Eneal dos Carteis do Plebiscito do 1936. Alguns destes

C<!!_teis que convocan a votar positivamente o Estatu-

ARTE GALEGA
DO SÉCULO XIX
Hai tres ano , Francisco
Femández del Riego en recoñecemen to ao povo de
Vigo e en xeral ao povo galega, doalles a sua colección
bilbliográfica, composta por
máis de 25.000 volumes, e a
sua colección artística que
pasa a acoller a Casa Galega da Cultura. A colección
de arte e obxectos persoais
de Fernández del Riego
constitue unha most ra de
gran valor e outamente representativa da arte galega
do sécu lo XX. As obras
máis amigas corresponden
finais do século XIX, o pintor Ovídio Murguia, e tras
el aparecen representados
practicamente todos os
plást.icos galegas do século:
. Manuel T orres, Virxilio
Blanco, Carlos Maside, Luís
Seoane, Laxeiro, Díaz Pardo, Mercedes Ruibal, Angel
Sevillano, Mario Granel! e
outros. A Casa Galega da
Cultura, abre agora as suas
portas con esta colección
no número 2 da Praza da
Princesa".

_:;:: . .,.

No Teatro Ga lán· pó9ése <.
visitar durante os diasS:'2 e
7 d,e Febreiro de 19 a ~i:h~ ... ·
a vídeo-í.nstalac.i ón de~ Xo 
h an Í3ri9n, Da Magd{~ñá
eri Rosalia, obra ·en v'ídeo
composta palas grabacións

Da Magdalena a Rosalia ,
Exercicio de demostración
n!! 2, Cauce de ria e Á 1uz
de Seraf(n.

xe da instantánea cotián
para o xornal, as foto recollen un mundo do mar,
da pesca, fara do conflicto
noticioso. A exposici ' n
e tará aberra aré o vindeiro 28 de Febreiro.

Enrique
Pereira

mostraos
seus cadros
na Sala de

Arte
Caixavigo.

TERRACHA

•CHARLAS

O Movemento de Liberación Nacional, Primeira Liña, organiza as II Xomadas
Independentistas Galegas,
que se desenvolveron en
Santiago en do 20 ao 22, e
en Ferrol durante os dias 22,
24, e os vindeiros 30 e 31 de
Xaneiro. ¡:'.n Vigo terán lugar na libraria A Caixa de
Pandera (Ruado Trunfo, 1)
ás 20 h, durante os dias 27,
28 e 29. A xomadas contarán coa preséncia de Maria
Xosé Colla zo, Antón
Reixa , Alfonso Álvarez
Cáccamo e Elv-ira Souto,
entre outras persoalidades.

finalidade de promover o coñecemento
e o estudo da história do movemento
obreiro, asi como dos diferentes factores
que afectan ao mundo do traballo e ás
organizacións sindicais na nosa sociedade. Poderán participar tódos os escolares de EXB, BUP, ESO, FP e COU de
calquer centro da Galiza, en equipas ou
individualmente baixo a dirección dun
mestre. O tema de referéncia central será O Mundo do Traballo; teñen tamén
cabida os traballos que esruden os diversos aspectos que conforman o mundo
do traballo na sua história ou na actualidade: condicións laborais nascemento
e desenvolvimento das organizacións
sindicais ... A extensión pode variar entre rrinta e vjnte fólios mecanografados
a duplo espazo e por triplicado. En cada
envio constará o nome do centro ou do
coordenador e o dos alumnos, así como
o curso ou nfvel ao que pertencen. Os
traballos serán remitidos a Fundación
10 de Marzo, rua República do Salvador, 15-5 11 • 15701 amiago. Estabelécense dous tipo d prémios: un colecrivo de 50.000 pea. e diploma e outro indivudual de 25.000 pta. e diploma. O
prazo de entrega abre até vind ir dia
17 de Marzo de 1998. •

Pu blicacións

cidas.

O Xoves 15 de Xaneiro terá lugar no Centro Galega
de Arte Coritémporánea, a
inauguración da expos) ción do es cultor indú
Anish Kapoo r . Trátase
dunha instalac ión para a
sa la Dobre Espazo, que
consiste nunha gran cúpula de 8 metros de diámetro
suspendida 'n o espazo que
o espectador contempla
desde un h abitáculo cadrado lixeiramente máis reducido. Pintada cori pigmentos vermellos, a cúpula é
percibida como un profundo valeiro que se prolonga
alén do espazo real. -

da

to de Autonomia de Galiza
no plebiscito do 28 de Xuño de 1936, foron concebidos por artistas e polígrafos
socio-culturais que tiveron
tanta significación como
C~telao e Luis Seoane.

o seu ciclo de cinema para
Xaneiro, coa proxección, da
segunda xomada de cinema
cubano, o martes 27 de Melodrama de Ronaldo Diaz
(1995. 52 min) e Quiéreme
y verás (1994. 59 min) de
Daniel Diaz. Todas as proxeGcións serán no auditório
Caixavi.go ás 20,30 h.

GUERRAS FRATICIDAS

Os cartaces
pro
Autanomia
no 36 son
mativo da
exposición

bel. A técnica será libre, sempre que
se poidan reproducir fotomecánicamente. Os carteis deberán incluir o
texto Entroido 98 Vigo do 21 ao 25 de
Febreiro. Haberá un prémio único de
300.000 pta. e tres accésits de 25.000.
Os carteis apresentaranse no Departamento de Cultura do Concello en horário de 9 a 13 h, finalizando o prazo o
dia 26 de Xaneiro.

ENTRE MAREAS
Na sala d e expos ición s
Expovoz ( Garcia Barbón,
104 baixo), abre a exposición fotográfica Entre Mareas de Xoán Carlos Gil
Piñ e iro . Esta most ra de
imaxes amasa a capacidade narrativa do fotoxornalismo como linguaxe para
adentrarnos e coñecer a
través da fotogrnfia. Lon-

O Órgao das Brigadas en Defensa do Património Chairego, edita o eu Bolerin
trimestral da cultura chairega, Terra
Chá, que chega ao eu número 3. A
suas páxinas acollen a m o de crónica,
artigo sobar a hisróna da T erra Chá como póden er: Posesión.s do Mo teiro dt.
Meira, na que Felipe Anas Vtla e tuda o a expan 1ón do eñ o r io tem·
peral
do
Mo teiro de
Meira entre
o écu lo XII
e XVI. Lo1 ·
Diéguez narra,
en a Serpe dos
amiños, a v1axe que lev a á
P dra de han t ada. En Maria

Petra : unha explotación mineira en
Outeiro de Reí, Orlando Viveiro mostra a dura
nas minas d Ourerir de R i a com z
de sécul . Asi me m en Terra há cu·
pan clez páxinas á N v d Brig la ,
nas que destacan as Xornadas históricas
no C. P. Virxe do Monte Cospeico, 11
Asambleia extraordinaria das Brigadas, en
a Foto-denuncia: A Ponte Rodrrguez e a

Capela. de Bodán, en San Simón, a I1 Xunuinza na Torre da Cal da Loba, a Homenaxe á Antón Moreda, en Castro Ribeiras
do Lea, e as Xornadas sobre oficios trculicionais: Os Muiñeiros. O boletin canta
poemas de Pilar Maseda, Fernán X., Marica Campo e B. Montecelos. Voces da
Chaira, outra sección na que se recollen
cartas, suxeréncias, debuxos, comics,
queixas e denuncias, e en definitiva todo
tipo de colaboracións, todo relacionado
coa T erra Chá. As últimas páxinas ocupan nas A Cultura Material representada
nas construccións populares, por Hixinio
Flores, onde se expofien construccións
populares como o Muíño, o Batán, Mazos, Lavculoiros, Pozos, e até Cimiterios
Neogóticos ·do Patrimón'io Chairego. Terra Chá pódese solicitar gratuitamente
chamando ao teléfono (982) 21 15 08.
Redacción e administración: Estrada Rábade- Moncelos, Qm 4. Cigoñeira-Damil, 273773. Begonte. Terra Chá. t
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• Defendemos a nosa lingúa galega do Bierzo. Contacta con Fa/a
Ceibe, Avda. del Castillo, 201 B, 2Q
C. 24400 Ponferrada.
• Rías Baixas da Galiza en AsadosRianxo, vendo chalet duas plantas
máis garaxe e 2.520 m2 de terreo ou
cambio por piso en Pamplona, Madrid ou Salamanca. Ideal para construir unha residencia da terceira idade. Teléfono 923 26 76 57.
• Por só 1.000 pta, recebe na casa
os libros Ruído de motos, de Klko
Neves, e Quen nos defende a nós
dos Idiotas? de lgor Lugris, poemarios editados na colección de poesía
"Letras de Cal". Ingresa na conta n2
2091/0393/31/3040000802 de Caixa
Galicia os 200 pesos e mándanos a
certificación a: Asociación Cultural
Amala, Apartado 142 de Compostela.
En breve receberás ambos os libros.
• Coleccionista de plns de temática
nacionalista desexa contactar con
persoas coas que poida trocar ou
mercar. Poden ser de calquer tipo, políticos, sindicais, culturais de bandeira,
e de calquer época. Chamar ao teléfono (981) 57 46 35.
• Véndese baixo comercial con cámara frlgoriflca de 48 m3 en Foz. Localización céntrica (A cámara tamén se
vende por separado). Infórmese nos teléfonos (982) 58 15 60 e 58 60 93.
•Regala-se cadelo de dez meses ,
precioso macho de tamanho meáo,
cruzamento de pastor alemán e schunauzer. Teléfono (981) 57 30 61.
• Xa iniciamos os cursos de idioma ruso en vários níveis na Asociación Máximo Gorki de Vigo. Tamén
os cursos de xadrez para nenas e
adultos. Máis información de 17 a 20
de Luns a Venres no (986) 22 44 57.
• Alugase piso , 70 metros cadrados, en Francisco Añón (A Coruña).
Chamar ao teléfono {981) 61 43 48.
• Este ano a exposición de Artistas
Marinenses estará adicado ao pintor
impresionista Lino Martínez Vinatinez
(1892-1970) . Será posibel esta exposición cos prestamos dos cadros de todas as persoas que tañan obras- na
sua casa dese autor. Ponte en contacto connosco no Ateneo Santa Cecilia
(Caracol, 35-baixo) Marin, ou chama
ao teléfono (986) 88 02 83. Colabora.

até o 3 de Febreiro expo ición A cor do Mar de lñigo
Zulueta.

Hechos contra el ...

• Na rua o nº 3 de Feros de
Corvos, folla voante do Batallón
Literario da Costa da Morte. Con
P,Oemas de: Mónica Góñez, Alexandre Nerium, Abel Mandes, Xavier Rodrigas, Modesto Fraga, Miro Vi llar,
Helena Pérez, Selo Luzán, Mancho
Bauzas, Xoán Alberte Moure e Rafa
Villar. Sección Folla Aberta con textos de Tomás Lijo. Distribución de
balde (mandar selo de 35 pta). Solicita-o nos enderezas : Grupo Cabo Fisterra 1O, Fisterra ou Cerbán 11, Castrelo-Vimianzo .
• Merco impresora Stylewriter de
Apple. Perguntar por Patricia ne telf.
(986) 27 68 46.
•Profesor de EXB (especialidade
ciencias) e de formación vial. Todos
os permisos de conducir. Ofrézome
para traballar en colexios, academias,
auto-escalas. 5 anos de experiencia
como profesor de autoescola (teoría e
prácticas). José Manuel (91) 376 07 23.
• O número 53 de c;opyright (leía-se
"sopirrair), revista electrónica de pensamento, crítica e cria9áo em galegoportugues, reproduz em formato sonoro para ser escutada desde o seu
computador em tempo real a que possivelmente foi a derradeira entrevista
feíta a Ricardo Carvalho Calero,
pouco antes do seu falecemento en
1990. Realizada por Pedro-Milhám
Castelelro e Antom Malde, é intitulada "Sobre língua, cultura e política na
Galiza". Os números anteriores mais
recentes de <;opyright incluem textos
sobre arte, política, lingua e literatura.
Copyright está no endere90 da rede
http://www. udc.es/dep/lxlcac/sopirrait, e convida a tod@s a um passeio
por esta nova forma de fazer cultura
própria e comun.
• Grupo de Ska-reggae de Vigo
precisa trombón de varas e trompeta 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 com- partir chamada ao (986) 41 09 62 (lago) ou 41 71 73 (Manuel).
• Ven de ser publicado o
6 do
Abrente, voceiro de Primeira Liña
(MLN) correspondente ao último trimestre de 1997. Solicitao ao apartado de correios 760 de Compostela
enviando un seto por valor de 50 pta.

Llorens co motivo do 50 cabodano do seu pasamento.
A expo ici6n abre con horário de 18 a 21,30 h .
• LEITURAS

VI AV!
Yenres 6 d Febreiro,
mara e na libraria a
aixa de Pandora, o libro
d poema Vis a vis, escritos
n solidariedad cos insubmis presos en cadea militar Elias e Ramiro. Os textos veñen de Manuel Maria, Cáccamo, e outros escritores actuais de renome.

apr

•MÚSICA

SKARNIO E
A RÁDIOS CEIYES
MONDOÑEDO
MÁLS PERTO

A

lntepretación
do duo de
frauta e
gultam1

Raña·
González:
serve para
comemorar

os 25 anos
·
de
Xuventudes
Musicais en
VIGO.

Até o 28 Febreiro, estará
aberta a exposición Mondoñedo máis perro na Casa das
Artes, ~olectiva de artistas.
A mostra acolle todo tipo
de arte, desde a escultura
en ferro ou madeira até a
pintura máis avanguardista.
Tamén abren a exposición
Progresi6ns de Salvador Cidrás, e unha sobre a evolución da arte galega Do Tar-

dog6tico ao Manierismo.
FRANCLSCO LLORÉNS
Até o 8 de Febreiro permanecerá abert , n a sala de
exposicións do Caixavigo, a
mostra antolóxica adicada
ao pintor coruñés Francisco

n2

O Venres 30 de Xaneiro
terá lugar, na nova sala Revelvet (amigo Malecón),
unha festa-concerto a favor
das rádios libres, e en Vigo
da Rádio Piratona
(107.í'. FM), no que actuará o grupo de ska-reagge, Skanúo. A entrada será de balde.

o

• Grupo de Folk non tradicional
busca percusionista (congas, bongós .. ). Teléfono (986) 54 81 99. Perguntar por Marcos.

o-

N

• Merco seles para franqu·eo con ou
sen goma, usados estatais ou extranxeiros e tarxetas telefónicas novas ou
usadas total ou parcialmente. 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 (98?) 21 21 67.
• Mestre acepta un traballo no seu
cuarto aniversário de parado. Manuel (981) 69 56 82.
• Se tes o traballo dos Hertzainak,
Amets Prefabrikatuak na sue versión original (non cÓpia caseira) em
formato MC ou LO, pom-te em contacto comigo. Podemos chegar a un
bom trato. Também me interessa nas
mesmas condi9óns o de M. C. D. Jódete. Teléfono (981) 36 25 80. Uxio.
• Véndanse 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.
• Unce 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
mataríais á venda do Movimento Defesa da Língua encontra-se já disponível. Contribuí para o processo de normaliza9áo linguistica. Pedidos ao MOL
apdo. 550 de Ourense.
• Calendário Defesa da Língua 98. Luta pela língua todos os dias do ano. Soli-cita-o ao MOL, apdo 550 de Ourense.
• Véndense accións de A Nosa Terra por precisar dos cartas, Bon prezo.
Teléfono: (986) 43 46 85 - 26 40 57.
• Vendo catro rodas marca Pirelli
195165-R-15 novas e máis catro discos de Mercedes. Teléfono: (988)
27 17 77 .•

APoio
ÁS RADIOS LIVRES
Para o dia seguinte ao concerto de Skarnio, a Rádio
Piratona (l 07. 7 FM, Vigo)
e máis a casa de sons autogestionado e independentes Sons de Luica, organizan
un concerto con Hechos
contra el decoro, Boikot,
Desfeita e Nen@s da Revolta. Trátase de reivindicar a liberdade e expresión
e de emisión, asi titulan a
festa Pola liberdade de ex-

pressom apoia as rtúlios livres. Será o Sábado 31 de
Xaneiro a partir das 9 d
1

noite na Asociación de
Veciños de Valadares. En-eradas adiantadas a 1.000
pta en Rass, A Fouce e
Tenda Tipo, na billeteira
van custar 1.200.

xo dirección de Víctor Pablo Pérez interpretará obras
de Rodrigo e Shostakovich. A actuación terá lugar o Venres dia 30 na sala
de concertos do Centro
Cultural Caixavigo. As entradas poden mercarse no
teléfono (986) 23 80 51.

•TEATRO

Horizontais
1. Pedra ornamental de cor verde ou esbrancuxada 5. Conxunto de bagos ·que colgan todos d9
mesmo .talo 9. Existían 10. Ao revés, palabra
onomatopeica ütilizada para indicar que algo
rompeu I l. Suceso, acontecemento 13. Espazo
que rodea a Terra e onde se ven os astros 14. Ao
revés, símbolo do sodio 15. Pertencentes ao campo 17. Embarcación de grandes dimensións 18.
Xuntan 20. Río de Italia 22. Desta maneira. 23.
Continúes 25. Dea morte 2 7 . Pedazo de madeira
28. Letras de eras 29. Demostrativo, no plural.
Verticais
L Superiora dun corpo ou oficio 2. Removan a
terra facendo sucos co arado 3. Dese lugar 4. Pasan para dentro 5. Carta da baralla 6. Con el
faise o chocolate 7. Desprazareime a un lugar 8.
Que non teñen nada dentro li. Escoitas, sentes
16. Inflamación da mucosa do nariz 17. Forma
dialectal de noite 18. Póla, galla 19. Demost~a
tivo feminino plural 20. Come herba 21. Pezas
do esqueleto 24. Vapor, emanación 26. Ao revés, nota musical.•

Cald0, de
., letras
N s T.H B R K s V
w I M J Q R p o N
D F A R o L A s o
T H N Q y F L N z
y e UM F I o z e

A Sinfónica da Galiza, bai-

O Xoyes 29 no Conservat6rio, ás 20,30, ten
lugar o concerto comemorativo do 25 aniversário das Xuventudes
Musicais. Actuarán,
apresentado o seu CD,
o duo de frauta e guitarra Raña- González
con entrada libre.
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A compañia catalana Els
Comediants representará,

Q G X A Q A I B u R L N

no teatro Caixavigo, baixo
a dirección de Joan Font, a.
comedia Anthologia, durante os dias 31 de Xaneiro, ás
22,30 e 1 de Febreiro ás
20,30 h. As entradas pódense pedir por e1wargo telefónico no (986) 23 80 51.

T

Carlos Borsan e o Gad
apresentan, Viva Quevedo,
que se representará durante
os dias 29· e 30 no auditório central do Caixavigo ás 19,30 h.

s

H

e o

•MÚSICA·
CASA oos
DRUIDAS
O Venres 6 de Febreiro
van estar, ás 11 da n:oite, Ana Moura con M"
Xosé López e Elíxio Pichel na percusión con
Francisco Barreiro na
zanfoña.+
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AUniversidade de Santiago aore as aulas aos maiores de 55 anos

'Botáronme é:lo traballo por vello, agora voume licenciar'
•

-*

CARME VIDAL

Pasa das seis da tarde e os
alumnos de Xenética,. comezan
a amorearse diante da aula F
de Bioloxia. O profesor que
dentro imparte a matéria de
Aspectos Básicos da Bioloxia
sae para se interesar de se a
aula estará ocupada na hora
seguinte. Ao ver aos estudantes comproba que n9n poderá
demorar as suas explicacións.
Se asi non fose a clase duraria
ben máis dunha hora diante
duns entusiastas alumnos que
por vez primeira acceden á
Universidade, cando nas suas
. casas xa están colgadas as fotos togadas dos seus tillos.

É o caso de David Lema, un dos
sesenta e cinco· matriculados no
novo Cuarto Ciclo da Universidade de Santiago, qu~ comeza
os seus estudos universitários
despois de xubilado e cañdo os
seus seis_filias xa remataron os
estudossuperiores. "Traballei de
ferreiro, camioneiro, mariñeiro ...
teño o título do traballo. Non poiden estudar cando novo. Morreume a muller tendo a pequena sete anos e agora xa está ·
traballando de médica. Non quixen que aos meus filias lles faltase o que me faltou a min. Agora anímanme e están orgullosos
de que estude" comenta animado despois de sair dunha das
primeiras clases. Como os seus
compañeiros busca na Universidade "aprender en primeiro lugar, e tamén investir algun tempo, levantarse pala mañá e saber que tes algo que tace(.
A diferéncia dá na vista. Os
alumnos case todos son maiores que qs profesores. Tamén
son distintos os obxectivos: ningun deles confía nunha saida laboral tiradas dos próprios estudos. Boa parte· deles invirten o
proceso e, como no caso de David, estudan despois de ter deixado de traballar. Nesta situa. ción encóntrase tamén Xerardo
quen cando se lle pergunta pala
sua situación sinala "parado
despois de trinta anos traballando nunha empresa da que me

A. PANARO

botaron por vello". Agora está en
extremo contento por ter regresado ás aulas, e resárcese no
meio daquel intento de estudar
na "Escala de Comércio de León, ~s circunstáncias da época
non eran boas e non ch~guei,
son un estudante perpétuo".
Cando rematen serán diplomados ou licenciados senior. Unha
nova variante creada por vez primeira na Galiza na Universidade
de Santiago que trae ao país unha tradición xa existente noutros
centros de estudo superior. Todos pasan dos cincuenta e cinco
anos -idade mínima para acceder ao Cuarto Ciclo- e ningun tivo que pasar pola alfándega da
Selectividade nen o exame para
maiores de vintecinco. En cada
curso académico os alumnos
matricularanse de tres matérias
correspondentes ás áreas de
Ciéncias da saúde, Ciéncias experimentais e tecnoloxia, Ciéncias civis, -sociais e xurídicas e
Humanidades. Nos tres primeiros anos, os estudantes teñen a
abriga de escoller tres asignaturas de tres áreas diferentes, nos
dous últimos cursarán unha única especialización.
·
Virxínia escolleu Aspectos -Bási-

cos da Bioloxia, Coidados na
traballa na casa mentras conversa cos seus compañeiros ao sair
Vellez e Iniciación ao Direito
porque "son os que máis me indunha das primeiras clases.
teresan, son coñecementos funMoitos están xa xubilados, pero
damentais e o direito fai falta
haf tamén quen volve ás clases
para as persoas maiores para
no tempo que lle deixa libre o
impedir que te enganen". Deitraballo. Pásalle asi a Xosefa
xou de traballar nun pequeno
que traballa só pala mañá, é
negócio por problemas nas cosfuncionária da Xunta, e decidiu
tas e cando se lle pergunta por
matricularse "por non ter estuque se matriculou na Universidado antes na Universidade,
dade só ten unha contundente
resposta: "para aprender caupara aumentar a cultura e para
sas novas, claro". Os tillos anínon me parar" .
mana e de cando en vez o seu
Os máis de cincocentos anos da
home -vendedor de coches- vai
Universidade galega pesan tacon ela ás clases como ouvinte,
"algo que colla, ben que lle é" · mén na idea de todos eles de
que non hai mellar via de aprenaponta Virxínia quen tamén
destaca que mesmo alguns dos
dizaxe. Perde a histórica institución, grande centro de poder,
seus compañeiros veñen desde
Betanzos, A Coruña ou Fisterra.
toda a sua raigame elitista. Tira
as barreiras académicas -non
hai exames prévios- e case ecoA sacralización da Universidade
nómicas -a matrícula apenas
como gr-ande centro de sabiduria
custa 15.000 pesetas e mesmo
está tamén nalgun destes alumhai bolseiros exentos de ter que
nos vocacionais que optan por
abonar de taxas- e elimina· taentrar nas históricas aulas. "Matriculeime por ter a experiéncia
rnén a sua función de selección
profisional e abono privilexiado
de pasar pala Universidade. No
seu tempo non tivemos oportunipara un mundo do traballo en
merma continua. Os sesenta e
dadé de facelo. Agora pasamos
cinco novos alumnos danlle a
por isto contentos e ilusionados
e disfroitamos tamén dun bo traesta altura, no nível case simbólico, un novo sino á Universida. to cos nasos novas compañeiros
de. Só queren ·aprender.•
de estudos" sinala Isabel que

MANUEL CIDRAS

A

cobertura da visita do Papa a Cuba puxo en evidencia as eivas das políticas informativa e exterior do gobemo español. N unha caste de
"diplomacia das ondas" especialmente torpe , Matutes mandou
por diante cámaras como para retransmitir uns xogos panam ricanos. Na Española s ica tiñan a
íntima esperanza de venderlle a
mundo a exclu iva dunha trola
como a de Timisoara na Praza da
Revolución, p ro católica, ap tólica e cubana, e ·quedaron chafado porque non houbo negocio.
Ademáis, xa e taban alí o da
CNN, que teñen unha diplomacia máis sutil que en Exteriore .
A í e todo enchér nn a t le de

Por ceno que a preci a p. labra de Fidel obre a col ntz.1ción entaron fatal na España
Naci nal, tan pegada omo
sempre á re mini cencia imp ·ria i . Gómez. dixo que
tr
aproveitara a pre ncia das
mara para falar de políti a. En
cambio o Papa e tivo moi b~n
cando pediu cambio no réximc
e cando lle respondeu a Ca-tro
que os conqui tad re levaran
América a Crus. ¡Qué cru !

Esa , p lftic in~ rma 1va/ · •
t ri r d
g bcrno pe puln1 s.
Nin é e ria, nin t n gra ia. •

VOLVER AO REGO
•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e

, ÚlT .IMA HORA!!
Miami ·········•········· 69.000
Hong _Kong •• •••.•••• 102.900
Orlando •••••••••••••••• 65.000
Rio de Janeiro •••••• 89.900
Santfogo de Chile •• 89.900

APARTAMENTOS 4 PERSOAS<1 · 1l
DESDE

México ••••••••••••••~ •• 89.900
~aracas ••••••• ~ •••••••• 89.900
Bogotá •••••••• •••• ••••• 89. 900
Johannesburgh ••• 103.900
Buenos Aires ••••••• 11 0.000

VALIDEZ 6 MESES / ABERTO

OFERTA e

ALGARVE I SEMANA SANTA

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

New York ••••.•••••••• 62.000

SUP~R

Quarteira ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 5.100
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
pta/noite

/~ ~ ---)

MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 • 35151) 82 01 300- FAX 07 351 51 8201309 VALEN<:A DO MINHO

E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt

ando J sé Martí tiña 17
anos e era un estudante, o governador de Cuba mandouno deter por difundir propaganda anti-española.
Cousa excepcional, non os fusilaron, pero condeáronnos a
traballos forzados . Martí, o heroi da independéncia de Cuba,
pasou seís meses nunha mina
de caliza, cunha argola e unha
cadea que lle ia dunha perna á
cintura. Alí colleu enfermidades que o acompañaron o resto
da sua vida. Despois desterrárono. En España non gostou o
discurso nacionalista do presidente cubano na recepción do
Papa. "Castro, manipulador!",
exclaman en Madrid e chaman aos historiadores do pese- " '
bre para que digan o mesmo.•
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