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Só os máis aventureiros suben ao tren ou esperan polo bus 

Condeados a viver sobre catro rodas 
Cada vez é máis difícil aparcar, está máis cara a gasolina, hai máis conciéncia sobre os acidentes, pero a situación dos transportes colecti
vos obri.ga, a maioria das ocasións, a seguir dependendo do automóbil. Galiza conta cos transportes públicos máis deficientes de Europa. 

Os cidodáns padecen un servizo de autobuses escaso, irregular e caro. 

BAIXO AS RODAS 
Hermann Hesse 

A crónica da destrucción vital 
dun rapaz a mans 
dun sistema educativo opresivo. 
Unha das mellores novelas de 
Hermann Hesse, por primeira vez 
en lingua galega. 
Traducción de de Franck Meyer. 

ga xta 

A mesma cantiga 
en Madrid 

A. IGLESIAS 

Fraga lribarne repite cada ano a mesma viaxe a Madrid para visitar a 
Moncloa e o Ministério de Fomento. A léria comezou co PSOE no 
Governo central e revestiuse de máis faramalla e verbas xeitosas co 
Governo Amigo. O presidente galego, tan eficiente el, con tanto peso 
na capital e Corte, leva sempre as mesmas propostas e, seica, recebe 
sempre as mesmas promesas. A única diferencia é que el ·vai un ano 
máis vello e Galiza un ano máis atrasada coas secuelas que clisó se de, 
rivan en todos os eidos. Con González, con Cosculluela, con Borrell, 
con Árias Salgado poñense data á finalización das autovias, á moder, 
nización do ferrocarril, prométense novas vias de comunicación, prio, 
ridade de investimentos, trato diferenciado .... Van pasando os anos 
que aparecen no papel dos convénios asinados: o 1993, o 1995, 96,97, 
98 ... Os compromisos renóvanse pero non se cumpren. Fraga defende, 
rá que el fala de realidades. Ten razón, mágoa que só sexan realidades 
mediáticas, propagandísticas, posíbeis unicamente ::ie a cidadania non 
se decata de que volta a irite retar a mesma canción que xa o ano 
anterior venciera como a grmde novidade no Festival de Madrid.+ 

Chegan _ 
as notificacións da 
supertaxa mentres 
os sindicatos 
preparan unha nova 
tractorada 

Empresas e. coperativas instan 
aos produtores a que abonen a 
multa pór sobrepasar a cuota 
permitida. Pola sua parte, o Sin
dicato Labrego, maioritário no 
sector, recomenda aos produto
res non pagar as multas xa que 
están recurridas as de anterio
res campañas. Están convoca
das duas manifestacións de pro
testa para os dias 20 e 21 de 
Febreiro ademais da mobiliza-· 
ción do vindeiro 14 pola liberda
de de expresión, apoiada tamén 
por UGT, CCOO e CIG. (Páx. 13) 

Máis do 90% dos 
opositores conseguen 
declararse isentos cando 
o galego é eliminatório 
O exame de galega nas oposi
cións a Ensino Médio non é eli
minatório en moitas das matérias 
que a lexislación estabelece que 
deben ser impartidas no idioma 
próprio. Naquelas matérias nas 
que a esta proba se lle recoñece 
o carácter eliminatório máis do 
90% dos opositores conseguen 
que os declaren isentos. (Páx. 7) 

Despois de Xinzo, o PP 
perderá a alcaldia de Tui 
Despois dunha lexislatura muni
cipal na que o Partido Popular foi 
desmontando alcaldías do BNG 
e o PSOE beneficiándose do 
transfuguismo, agora válese de 
militantes temporalmente afas
tados do partido para se desfa
cer dun alcalde própio. (Páx. 11) 

Histórica mobilización 
de artistas en defensa 
da directora do CGAC 

A destitución de Glória Maure 
pola consellaria de Cultura pro
vocou a maior comodón coñeci
da no mundo da arte. En menos 
de ·tres horas xuntáronse sesen
ta sinaturas de artistas que se 
forOn multiplicando conforme 
pasou o tempo até desembocar 
na mobilización prevista para o 
Xoves 5 de Febreiro. (Páx. 21) 

L _____ _ 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 5 DE FEBREIRO DE 1998 

O TRD circÚla.a oitenta quilómetros á hora en lugar dos 160 que poderia alcanzar debido á falta de electrifi~ación e o vello trazado das liñas galegas. Na imaxe, sala de espera 
da estación de Vigo. Reportoxe gr6fico: A IGLESIAS 

O cidadán aceita os atascos~ os riscos de acidente e os custos do automóbil a causa 
da .deficiente rede-de transportes colectivos 

Se quere aventura viaxe en tren ou póñase 
a esperar polo bus 

-0- MANUEL VEIGA 

Coa rotura das pontes das Pías moitos lembraron as deficiéncias do transporte pú
blico .. Nada que ver coa situación que se vive noutros paises europeos. Estas son 
algunhas das peripécias que lle poden ocurrir se viaxa por Galiza, en tren ou en bus. 
esde qüe se abriu en Miño un 
novo tramo de autoestrada, o 
traxecto de 98 quilómetros en
tre Santiago e Ferro! pode ser 
realizado en hora e cuarto en 
veículo particular. A maioria 
dos usuários escollen este mé
dio para viaxar, porque trasla
darse entre as mesmas cidades 
en tren pode levar catro veces 
máis tempo. O que tome o tren 
en Ferrol deberá parar na esta
ción de Betanz.os-lnfesta por un 
·periodo indeterminado (entre 
dez e coarenta minutos). De-

_pendendo desta pausa, chega
rá a Coruña en hora e média ou 
duas horas. Alí terá que espe- . 
rar por outro tren e facer tras
bordo para ir a Santiago. Nesta 
última etapa da viaxe emprega
rá aproximadamente hora e 
média (frente aos 45 minutos 
que leva ir de Coruña a Santia
go en automóbil). Estas duas 
cidades están ben comunica
das por autobús, pero Ferrol 

volve quedar semi-aillado, por
que o último bus sae de alí ás 
cinco e média da 
tarde e moitas 
xestións abrigan 

traxectos con máis afluéncia de 
viaxeiros do ferrocarril de todo o 

Estado. Trátase 
do corredor Vigo
C oru ña. O novo 

a prolongar a es- R . 
táncia máis dese · ENFE decidiu 

TRD, a estrela da 
compan1a, ten 
prazas limitadas 
e abriga a sacar 
o billete con an
telación. O via
xeiro debe abo
nar o prezo da 
reserva ainda 
que vaia coller o 
tren no momento. 

tempo. 

O ferrocarril de 
via estreita (FE
VE), que percorre 
o Cantábrico, é 
ainda máis ·vaga
roso que RENFE. 
De Ferro! a Foz, 
por exemplo, po
de levar ci neo 
horas. A viáxe 

-supon toda unha 
experiéncia que 
inclue paradas 
de vinte minutos 
para comprar 

poñer á venda 
unhas legalmente 
inexistentes 
"prazas de pe" 
que custan 
o mesmo 

' 
que as demais. 

Os demais servi
zos de ferrocarril 
adoitan a ir de 
tas en bas, sobre 
todo os dias que 
viaxan os estu
dantes. Ás veces 

. é abrigad.o viaxar 
bocadillos e repoñer forzas. de pe e facendo cruces para . 

que o tren chegue á ·sua hora, 
antes de perecer abafado. En Galiza está situado un dos 

. . 
) J .... l \. 1 j " t. " J .. 

• ' ' 1 
'; t,. 

O autobús adoita a ser máis rá
pido, pero o seu prezo tampouco 
ánima a recurrir a el. Trasladar
se de Ferro! a Santiago custa 
1025 pesetas na empresa JASA 
que ostenta o monopólio. JASA 
absorbeu a outra compañia que 
lle facia a competéncia. Agora 
marca os prezos que desexa. 1 r 
de Santiago a Vigo custa 900 
pesetas no Castromil. Tampouco 
é imposíbel que a un lle toque 
viaxar sentado nas escaleiras ou 
de pe, ainda que está proibido. 

. O traxecto Lugo-Vigo sae por 
duas mil pesetas e o tipo de per
corrido escólleo o condutor en 
función da preferéncia dos viaxei
ros. Se hai suficientes para a via
xe directa, a liña irá por Melide e 
Arzua para chegar a Santiago, 

·onde toma a autoestrada. Se a 
opción é a de paradas, pasará por 
Monterroso, Lalín e Forcarei. A 
empresa que Fealiza-o transporte -

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior e Silleda residen en Compostela tre este periplo e o moito mellar Cepos, 

de Santiago a Lugo ten outra op- _ e os de Chantada en Ourense, dotg_do para os que queren tras- gruas e 

ción ir por autopista até Betanzos pésie a que só trinta quilómetros ladarse de Madrid a Las Rozas multas 

e alí toma a autovia a Lugo. separan estas duas últimas po- ou a Alcalá de Henares. Non se 
perse· 
guen ao 

voacións. Máis distáncia é a que diga xa se a CQmpara:ción é co automo· 
O pior trato hai entre a Universidade Autó- resto de Europa. Moitos cida- bilista 

aos mellores clientes noma de Tres Cantos de Madrid dáns residentes en Amsterdam nacida· 

e moitos bairros da cidade, pero trasládanse ao sul do país todos de, igual 

As liñas de saida de Galiza, tan- que hai 
neste caso un servício de auto- os días, cruzand.o Holanda. case cincuen· 

to a Ourense-Zamora como a buses permite o cómodo trasla- ao completo, nun tren rápido ta anos 
Monforte-Ponferrada, reduciron a do dos estudantes. que ten saidas cada hora. Pro- habia 
un tércio o seu número de serví- fesionais con bos salários care- quepo· 

cios. Ante a aglomeración de via- O Grande Vigo bota de cen de automóbil e resulta máís gar fie-
latos e xeíros nas que ainda subsisten, menos os tempos do tranvia doado ver no seu veículo aos in- portaz· 

RENFE decídiu poñer á venda migrantes que aos própr1os ci- gos. 
unhas legalmente inexistentes Víaxar de Vigo a Baíona tam- dadáns do país. 
"prazas de pe" que custan o pouco é doado, sobre todo can-
mesmo que as demais. As anéc- do por razóns de traballo un de- As dificultades para encontrar 
dotas no ferrocarril están a..grde be facelo todos os días. Primeí- onde aparcar son o auténtico 
do dia. Desde o víaxeíro que su- ro haí que trasladarse en auto- fendetestas dos condutores, pe-
be en Monforte coa intención de bús á Praza de España, unha ro as deficíéncías do transporte 
trasladarse a Lugo e recibe duas vez alí un pode escoller entre públicó en calquera das suas 
horas despois o aviso de que andar durante dez minutos ou modalidades non os anima a 
ese dia non hai circulación por- esperar a que outro autobús mudar de opción. Ainda se lem-
que enfermou o maquinista, até deixe ao viaxeiro na Estación de bra na bisbarra viguesa o tran-
os viaxeiros do lrun-Vigo que ca- Autobuses. Xa na mesma, a via que unía a cidade con Baio-
se deben protexerse con panos empresa Atsa realiza o servício na e con Mondariz, ambos ser-
durante practicamente todo o até Baiona. Cubrir a distáncia vicios desaparecidos a príncí-
percorrido a causa do desborda- de 20 quilómetros lévalle unha pios da década dos sesenta. 
mento dos retretes. hora, por mor das numerosas Hoxe, o denominada Grande Vi-

Os uníversítários son os mello-
paradas. Se o que chega ten o go canta cuns meios de trans-
destino máis alá do centro da vi- porte menos acordes co tempo 

res clientes dos servícios públi- la deberá tomar outro médio de histórico que vivimos, o que pro-
cos, pero a resposta por parte transporte ou camiñar. voca unha conxestión perma-
destes non corresponde á de- nente do tránsito en toda á sua 
manda. Os estudantes de Lalin Nótese de novo a diferéncia en- área de influéncia. + 

A única comunidade na que non existe transporte de 'cercanias' · 

A peniténcia do automóbil 

"A úní_ca estrada eléctrica do 
mundo", decíase do treito Car
ballo-A Coruña nos anos se
senta. Un trolebús eléctrico fa
cia ese percorrido. Trínta anos 
despoís de suprimido o trole, 
entrou en funcíonamento unha 
autovía de peaxe que une as 
mesmas povoacións. 

Paradoxícamente, en Galíza non 
existe o conceito de cercanías, 
nen no caso do autobús, nen no 
do tren. Os veciños de Bembrive 
ou Sárdoma de Vigo contan 
apenas cun autobús cada hora 
para trasladarse ao centro da ci
dade. O Vigo rural está abando
ado da man de Vitrasa, a empre
sa priv~da que goza da conce
sión do transporte urbano. 

O BNG lembraba recentemente 
que Galiza é "a única Comuni
dade Autónoma da periféria do 
Estado que non canta con Ser
vícios de Cercanías, nen seque
ra en todo o Eixo Atlántico que 
reune todas as características 
que se necesitan". Os naciona-

listas lembran que nun tramo 
curto e practicamente-abando
nado por RENFE como o que 
une Coruña e Ferrol viven 502 
mil persoas. Outro tanto se po-

- de aplicar á bisbarra viguesa. 

O BNG lembra que o cacarexa
do TAO que une as duas maio
res cidades galegas só acada 
unha velocidade de 80 quilóme
tros á hora, dado que a liña non 
está electrificada, o que impide 
rentabilizar os 160 quilómetros 
por hora potenciais dos TRD. 
Tamén é case imposíbel aumen
tar o número de trens por senti
do, por que Galiza é a única Co
munidade das suas caracterís
ticas que carece de doble via. 

Se o servício de autobuses é me
llar entre cidades, a flota de veícu
los que une as cabeceiras comar
cais adoita a estar formada por 
unidades con máis de vinte anos 
de antigüidade, o que explicaría 
alguns dos acidentes que se pro
ducen e sobre todo as tardanzas 
e a incomodidade dos viaxeiros.+ , 

Até hai cincuenta anos os que querian entrar no 
território amurallado da cidade debían pagar un imposto . . 
Os que acudían a vender produtos do campo cultivados 
por eles mesmos ou os que ían oferecer simplesmente 
a sua man de obra debian pagar o portazgo ou o fielato. 
Hoxe á cidade fai pagar a ORA ou o aparcadoíro 
privado e ameaza con gruas, cepos e multas. 

En lugar de ampliar as explanadas que rodean as 
estacións de tren para facilitar o trasbordo de 
viaxeiros, dun méio de locomoción a outro, RENFE 
convirte os seus terreas en aparcadoiros de pago. O 
tranvía que ia de Vigo a Mondariz e o que circulaba 
entre Vigo a Baiona ou o trole que unia A Coruña con 
Carballo, eran servizos modernos para o seu tempo. 
Agora, mentres o reste-de Europa recupera os 
tranvias e une as cidades con trens eléctricos, con 
transportes de cercanías, Galiza carece de todo isa e 
o cidadán non ten máis remédio que sofrer a 
pen-iténcia do automóbil. 

para as cidades, esqueceu unha estrutura'tan esencial 
como os meios de transporte. Os rexidores da bisbarra 
de Vigo, que integra a máis de catrocentos mil 
cidadáns, decidiron manter en maris privadas, un 
servizo de autobuses irregular e fraudulento. Os 
vecíños de Bembrive, parróquia rural de Vigo, por 
exemplo, son atendidos por duas única§ liñas de 
autobús sen frecuéncia determinada. A partir das dez 
da noite o servízo é suprimido e os dias festivos queda 
reducido á metade. 

Unha semana despois de ampliados os servizos, cando 
á sua ocupación era total, cando estudantes, 
traballadores, vellos, amas de casa, soldados e 
mariñeiros, sen veículo próprio, facian uso dela, RENFE 
e as autoridades decidiron realizar o enlace por estrada 
cun servizo privado de autobús. Todo aponta a que 
houbo medo a sentar un "mal precedente'', a que a 
xente se afixese ao tren e a que lago fose máis difícil 
retomar o proceso de desmantela.mento en curso antes 
da rotura da ponte das Pias. 

. . 
O PSOE, que no seu tempo deser)ara unha política 

Unha forza como o BNG viuse abrigada recentemente 
a pedir algo tan elemental en calquer país, como que 
se introduzan traxectos ferroviários de cercanías, 
prévia negociación entre concello e universidade, que 
incluian paradas no Campus Universitár'io coruñés de 
Elviña. 

A experiéncia vivida recentemente pala Ferrolterra é, se 
cadra, amáis esclarecedora de todas. Despois da creba 
da ponte das Pias, Rente viuse obrigada a afortalar 
unha liña de ferrocarril que mantiña case abandonada. 

Se isto é o que sucede no eixo máis desenvolvido e 
"privilexiado" do país, que se pode dicer das áreas 
rurais? A escasa intercomunicación por ferrocarril no 
interior de Galiza mantense grácias a un incentivo da 
Xunta. PP e PSOE que na Galiza votaron a pral dun _ 
plano ferroviário para Galiza, desdecíronse pouco 
despois en Madrid, votando en sentido contrário no 
Congreso dos Deputados. Os quemáis talan de 
Europa descoñecen que o tren está a ser privilexiado 
en todos os demais paises da UE. • 

ANOSA TERRA 



4 '. GAL IZA 
Deputados das catro forzas participaron nun debate en Compostela 

CIU, CC, EA e_BNG apostQn por un novo modelo de Estado 
que recoñeza o carácter plurinacional 
-<> PAULA CASTRO 

A ambigüidade coa que foi 
redactada a Constitución e 
as contradicións cio seu arti
culad o monst~an, do ponto 
de vista nacionalista, as difi
cultades existentes durante 
o periodo da transición para 
integrar ás nacións que com
poñen o estado español. Así 
o facian ver o pasado Xoves; 
29 de Xaneiro, os deputados 
no Congreso Paulino .Rivero 
de CC, Carme Laura Gil de 
CIU, Begoña Lasagabaster 
de EA e Francisco Rodríguez 
do BNG n~· mesa redonda 
que sobre o Estado Plurina
cional organizou esta última 
forza política en Compostela. 

Frente á conceición de Paulina 
Rivera, que definiu ao estado 
español como "nación política" 
con diversas realidades na
cionais, a deputada de CIU, Car
me Laura Gil, non só cuestionou 
esta interpretación senón que 
mesmo negou a posibilidade· de 
definir o estado máis alá dun ór
gano de poder no. que España 
se limita a un "conceito xeográfi
co que sempre tentou · lexitimar
se como nación e tivo que inven
tar un sentimento nacional". 

A parlamentária catalana defi
níuse "nacionalista radical" e 
afirmou que "non son española, 
son catalana". A expresión de 
"nacionalista radical" foi de se
guida asumida pola deputada 
de EA, Begoña Lasagabaster, 
quen amosou a satisfación que 
lle producía poder aplicar unha 
terminoloxia impensábel no seu 
país porque seria de inmediato 
identificada como "violenta". 

Tras debuxar a difícil situación 
pela que atravesou o nacionalis
mo galega, sobre todo na ·déca
da dos oitenta, "porque á Galiza 
collímola moi mal integrada no 
estado, que lle asignou un papel 
de zona subsidiada", o deputado 
do BNG, Francisco Rodríguez 
explicou que no actual panora
ma galega, co PP no governo da 
Xunta, "xa hai que ser ultrana
cionalista para defender algo co
mo a toponímia ou a economia". 

Modelo de estado 

Mentres desde as nacións "peri
féricas" deféndese a necesidade 
de que se recoñeza a existéncia 
dun estado plurinacional, partidos 
e políticos centralistas néganse 
de forma sistemática a asumir 
esa posibilidade amparándose na 
própria Consitución. Sen embar
go, a redación do texto delata as 
contradicións existentes e a ne
cesidade de artellar un modelo 
no que puideran ter cabida os de
nominados nacionalismos históri
cos, nomeadamente Galiza, Ca
tal u nya e Euskadi. "A solu.ción 
·que se acada no ano 1977 é a de 
equiparar nacionalidades con re
xións", explica Francisco Rodri-· 
guez. -Desde aqueia péchase a 

Os deputados nacionalistas no Congreso propuxeron distintos modelos para artellar o Estado. De esquerda a direita, Paulino Rivero, Carmen Laura Gil, Xosé López, Begoña Lasa· 
gabaster e Francisco Rodríguez. A. PANARO 

posibilidade de cuestionar a es
trutu ra do estado, depois dun 
pacto constitucional acadado 
"contando coas forzas armadas, 
a monarquía e a igrexa". 

Mália as tentativas centraliza
doras, máis acusadas desde 
que o PP chega ao governo 
central, e sen pechar a posibili
dade á que fixo referéncia Car
me Laura Gil de que se "unan o 
PP e o PSOE" para que non co
rra perigo a unidade de España, 
as distintas forzas nacionalistas 
reclaman cámbios no artella
mento do estado. Os modelos 
defendidos por· cada un ha de
las, sen chegar a contradécirse 
difiren substancialmente. 

ce ~preséntase como a forma
ción máis conformista e de feito, 

sociedade que palas suas ca
racterísticas históricas atópase 
"atomizada, esmorecida". 

Pala contra, CIU centra as suas 
expectativas no recoñecimento 
de Catalunya a nível europeu. 
Segundo Carme Laura.Gil , aspi
ran a liderar o Comité das Re
x i ón s e no úlimo documento 
aprobado por Convergencia, 
partido ao que pertence, búsca
·Se acadar un modelo de sobera
nia compartida, quedando o Es
tado español con representación 
no exterior, ao mando do exérci
to e con capacidade para marcar 
as liñas xerais da economía 
"porque somos conscentes de 
que vivimos nun mundo interde
pendente e cada vez máis glo
balizado". Desde CIU enténdese 

que a autonomía debe ser inter
pretada como soberanía e esta 
como poder, anta lexislativo, co
mo económico ou cultural. 

Alén diso, Eusko Alkartasuna 
aposta pala independéncia de 
Euskalerria no 111 milénio. Bego
ña Lasagabaster explicou que 
EA ten feito un estudo para anali 
sar os custes derivados e segun
do as conclusións "a indepen
déncia teria benefícios que agora 
non ternos, pero son so cidadáns 
os que teñen que definilo", 

Repercusión da UE 

Os intentos de reforzar o centra
lismo quedaron relativamente li
mitados co recoñecimento dos 
Estatutos de Autonomia, que re-

-Paulina Rivera limitóuse a reivin- , r---'-----, --
dicar a identidade atlántica dos . A. ErnÉ 
canários, o respeito ao seu actual 
. modelo de autogoverno, o reco
ñecimento do estatuto de rexión 
ultraperiférica e ~ defensa do seu 
rexime fiscal, mantendo o pacto 
de libre cámbio "para evitar o em
pobrecimento". Alén diso, CC só 
reclama as competéncias de par
tos, aeroportos e augas asumin
do a sua "hispanidade", conse
cuéncia de ter sido pas9 abrigado 
das rotas a América e Africa. 

Lonxe desta conceiciór:i, Fran
cisco Rodríguez explicou que o 
BNG aposta por unha confede
ración de estados-nación que 
dea a posibilidade dun verdadei
ro autogoverno á Galiza frente á 
"fortísima reafirmación do apa
rello institucional a nível estatal" 
e como médiQ imprescindíbel 
para recuperar e vertebrar únha 

Orzamentos xerais pintados 
Para saber como funciona o PP non hai máis que escoitar aos seus diri
xentes. O alcalde de Vigo, Manuel Pérez, cando se atopou acosado por
que a oposición denunciaba que nos orzamentos autonómicos non se 
contemplaba partida algunha para un centro multiusos, pontualizou 
que daba o mesmo, pois "como se fixo noutras ocasións, logo cámbian
se as partidas e non pasa nada". Precisamente este baile de números foi 
o que viñeron denunciando o BNG e o PSdG-PSOE en todos os deba
tes anuais. f>ero a desputa aprofúndase ainda máis se o PP se nega a in
cluir os orzamentos das Deputacións (por leí está obrigado a apresenta
los e a coordenalos) e as distintas fundaCións tamén se escapan ao con
trol parlamehtário. Os orzamentos, que debian de ser o debate sobran
ceiro do ano parlamentar convértense unicamente nun trámite e o 
control que debe de exercer a oposición guvernamental queda total
mente fanado ao conculcar non só leis fundamentais como o Estatuto, 
senón a dos próprios orzamentos no que as partidas se converten en 
meramente ?rientativas destinadas a cadrar ingresos, cu~tes e~gastos -,+ 

servan determinadas matérias de 
competéncia exclusiva para os 
governos autonómicos. Sen em
bargo, ademais de quedar pen
dentes moitas das transferéncias 
destas matérias, o estado tamén 
se foi dotando de mecanismos 
para poder recortar a capacidade 
normativa e competencia!. Bego
ña Lasagabaster sinala ás leis 
básicas, que permiten que, no 
caso de Educación, na que tanto 
Catalunya como Euskadi e Gali
za teñen plenas competéncias, 
se poidan regular uns contidos 
mínimos desde o governo cen
tral, tal e como pretende a minis
tra Esperanza Aguirre. 

A adesión á UE e o feito de que 
sexan os estados quen negócien 
e regulen as políticas de merca
do, serve tamén como mecanis
mo para recuperar esas compe
téncias delegadas ás comunida
des autónomas. Lasagabaster si
nala a necesidade de recurrir, en 
numerosas ocasión ao Constitu
cional para que dirima, ainda que 
especifica que "non hai que es
quecer quen nomea aos mem
bros do Tribunal e quen os que 
teñen que definir esta situación". 

A cuestión europea marcou unha 
certa distáncia entre os deputa
dos asistentes, xa que mentres 
desde CIU, EA e CC apostan po
lo proceso da UE, desde o BNG, 
Francisco Rodríguez facia unha 
chamada de atención ao respeito 
indicando que un dos principais 
problemas da economía galega é 
a transnacionalización, e precisa
mente "o poder hexemónico ódia 
ao nacionalismo porql,le é a antí
tese do _império e aposto á Euro~ 
pa de Maastrich".+ 
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O plano está preparado para admitir 30.000 vivendas, pero a cidade perde povoación en favor dos concellos limítrofes. A. IGLESIAS 

Aumenta a edificabilidade e dislócanse as zonas-verdes ao extra-rádio 

A Coruña ultima unha revisión do PXOU 
segundo o modelo liberalizador do PP 
-0- H. VIXANDE 

Centos de alegacións prepá
ranse para apresentar á Revi
sión do Plano Xeral de Orde
nación Urbana da Coruña, cu
xó prazo de exp~sición públi
ca remata o seis de Febreiro. 
Esta revisión é a primeira 
adaptación dur1ha cidade ga
lega á nova filosofía -desregu
ladora do solo. A resultas da 
modificación da norma urba
na, os espazos libres disló· 
canse cara á periféria e pa
san a ser urbanlzábeis gran
des áreas da cldade, inclui
dos os enclaves estratéxicos. · 

A Coruña vive un trepidante pro
ceso de revisión da sua principal 
norma urbana, os prazos sucé
dense con grande celeridade por
que a intención do alcalde, Fran
cisco Vázquez (PSOE), é a de ter 
aprobado o texto definitivamente 
antes das vindeiras eleicións mu
n i c i pai s de Xuño de 1999. A 
Aprobación Inicial producíuse nun 
pleno celebrado o 27 de Decem
bro e a exposición pública cum
priu estritamente o prazo mínimo 
legal, trinta dias. O novo PXOU 
renúncia á filosofia intervencionis
ta que inauguraran os planos dos 
70, concebidos entón como res
posta aos excesos do desarrollis
mo dos sesenta, que deixara ás 
cidades con graves caréncias in
fraestruturas e de servizos. Des
pois de continuar nos oitenta e 
noventa co modelo intervencio
nista, os planos urbanos, e en 
concreto o coruñés, modifícanse 
para acondicionarse á filosofia 
desregularizadora que se iniciou 
coas medidas de liberalización do 
solo que introduciu o Governo do 
Partido Popular no Estado e na 
Galiza a Lei do Solo de Mar"'o do 
97. Esta nova filosofia trae consi- · 
go que os concellos perden sobe
rania en favor dos construtores, 
que van ser os verdadeiros cria
dores e planificadores do chan 
urbano. O obxectivo seria o aba
ratamento do chan e, en con se-

cuéncia, da vivenda. 

A cidade coruñesa redacta un no
vo plano que amplia notoriamen
te as posibilidades de con·struir. 
Dun estudo do texto estráese que 
no eoncello ábrese a posibilidade 
de edificar entre vinte e trinta mil 
vivendas, cunha capacidade para 
cen mil persoas. Pero as posibili
dades chegan cando a urbe per
de povoación cara ás vilas da 
periféria e o país, en conxunto, vi
ve unha etapa de estancamento 
da natalidade, de modo que pou
cas han ser as novas vivendas 
que demande o mercado. En rea
lidade, A Coruña, antes que criar 
máis solo residencial , -precisa do 
que se coñece como µn acabado; 
isto é : reabilitación de amplas 
áreas e apertura de espazos li
bres como prazas ou zonas ver
des no centro urbano. 

Dislocación de parques 

O Plano de 1985 prevía para A 
Coruña 130 hectáreas de par
ques, pero só foi criado o Parque 
Europa, que ocupa unha exten
ción de 2,3 hectáreas. A revisión 
actual conserva a pretensión de 
manter a criazón desas 130 hec
táreas de parques, pero cambia 
os . es pazos libres por montes e 
disloca estas zonas á periféria, 
computando o mesmo espazo 
pero situándoo fóra do casco ur
bano, no grande parque onde · 
agora está situado o vertedoiro 
de Bens. Oeste xeito, estas zo
nas perden · é! sua razón de ser. 

Outro aspecto significativo da 
revisión é o aumento da edifica
bilidade até os límites legais e a 
recalificación de zonas marxi
nais fóra do contexto urbano e 
dedicadas as vivencias de pro
tección oficial. Con este modelo 
pódese intensificar a disgrega
ción social, segundo denuncia
ron os nacionalistas. Os guettos 
sociais nacerian en novas áreas 
de expansión do extra-rádio , 
mentres que no centro, medraría 

o prezo do solo, indica o conce
lleiro do BNG Mário López Rico, 
que tamén denúncia. "que o pla= 
no complace á Consellaria de 
Política Territorial do PP e satis
face · os intereses de determina
dos promotores, en lugar de cu
brir as demandas sociais". 

O resultado da apertura á urba
nización que prevé a revisión, 
xunto co desfase entre oferta e 
demanda de vivenda, poderia 
dar lugar a unha desestrutura
ción no crecímento urbano, de 
xeito que nacerian alguns polí
gonos de xeito illado, pero afo
gando mesmo zonas que no fu
turo poderian ser estratéxicas, 
caso da Coruña víver unha hipo
tética nova etapa de expansión. 

Cidade Vella e Pescadaria 

A ampliación da edificabilidade 
dase mesmo na Cidade Vella e 
na Pescadaria, que están some
tidas a un Plano Especial de 
Protección e Reforma Interior 
que está incluido na revisión pe
ro que xa estaba previsto, con 
urxéncia, desde 1985. Esta zo
na, Cidade Vella e Pescadaria, 
aumenta a edificabilidade en 
duás plantas, pero só se prevén 
destinar 200 millóns en oito 
anos para axudar á reabilitación. 
A cor'lsecuéncia poderfa ser ali
mentar operacíóns especulati
vas nalguns imóbeis, sen con
querir a restauración xera:I desta 
área, xa que a falta de demanda 
de vivenda poderia desmotivar 
aos pequenos proprietários á re
abilitación, renunciando a apro
veitar a posibilidade de aumen
tar duas plantas que logo ven
der porque non haberia a quen. 

Por último, cabe destacar a trami
tación do Plano Espacial do Porto 
a ínciatíva da· Autoridade Portuá
ri~. ampliación que vai incluir un 
centro· comercial. na Estación Ma
rítima sen dar contrapq.rtidas á ci
d ad e nunha operación que o 
BNG tildou de especulativa.• 

ANOSATERRA 

O PP veta a· comparecé.,ncia 
·dos altos cárregos no Parlamento 

-SNG, PSOE e Grupo Mixto lenibraron o Martes 3 de 
Febreiro que o presidente da Xunta, Manuel Fraga., 
nunca cortlpareceu no Parlamento a petición da oposi
ción. A protesta fíxose despois .de que o PP vetara a 
comparecénc.ia dos responsábeis das deputacións pro
vinciais e de empresas participadas, entes públicos e 
organismos autónomos. A oposieión pede que se clare
xen as coñtas destos organismos sinalando a función 
de control que ten o Parlamento. O que para o portavoz 
do PP, Xaime Pita, é unha cuestión de celeridade na 
tramitación qos :orzamentos, para a oposición é á práctica 
sistemática do PP de·valeirar de contido o Parlamento.+· 

Defensa cedeu. o Hospital Militar 
de_ Barcelona; pero cobrou 
mil millón_s polo -da Coruña 

5 

Entre os bens que o Ministério de Defensa abandonou 
para axeitarse ás suas necesidades, están vários · 
hospitais militares, que estaban infrautilizados. Pero 
para transferir a sua titularidade a outras institucións 
públicas, non sempre empregoll os mesmos critérios. 
Un exemplo está no Hospital Militar de Barcelona, que 
o Ministério de Defensa cedeu _de balde, sen 
pagamento a cámbio, ao Servei Catalá de ía Salut para 
empregalo como· instalación sanitária. En troques, a 
Xunta de Galiza houbo de desembolsar 1.100 millóns 
de pesetas para que o Estado lle cedese o Ho'spital 
Militar da Coruña. Esta discriminación púxoa de 
manifesto o deputado do BNG por Pontevedra no 
Congreso, Guillerme Vázquez, que apresentou unha 
pergunta parlamentária. • · 

A compañia Retevisión u~liza o catalán 
pero 9'Xeita ó galego 

-
O director da compañia Retevisión, segunda operadora. 
de telefonia no Estado; José Lopez Aguiar, recoñecia en 
Novembro nun:Qa ·entrevista mantida con membros da 
Mesa pola Normali~ación Lingüística que non se lles pa
sara por mente o uso ·do galega ainda que si emiten a 
sua publicidade e facturas en catalán. A empresa ofere
ce a posíbilidade de escoller idioma entre o castelán e o 
catalán para as comunicaccións , correspondéncia, factú
ras etc. O deseño da promoción da compañia, non tivo 
en conta, sen embargo, a posibilidade de usar o galego. 
O respeito aos direitos lingüísticos e a atitude favorábel 
da povoación cara ao fomento do idioma son para A Me- f 

sa pola Normalización, motivo de abando pa~a que Rete
visión "remate co trato discriminatório co noso idioma".• 

Os comedores escolares 
a un paso da privatización 
Ao non existir nen na metade dos centros educativos 
públicos servizo de comedór· escolar, a federación de 
asociacións de pais da Coruña solicito1,.1 ante a 
Administración un servizo de catering para os alunos. 
Desde Edu~ación requírenlle calé a·responsabilidade 
económica que están dispostos a asumir e várias 
empresas xa están interesadas en subministrar o 
servizo. Os sindicatos advirten que se se consolida ese 
modelo trataríase dunha privatización e peden que se 
extendan os comedores a todos os centros que non 
contan con eles.• · \ 

Os reitores conformaranse 
cun plano de financi~mento' a dous anos. 
A proposta dos reitores da tre_s universidades galegas 
era negociar ca conselleiro de Educación, Celso Currás, 
un plano de financiamento a .. _longo prazo pero finalmen
te só poderán facer preyisións para este ano e para o 
vindeiro . O próprio Currás negase a falar dun plano e 
calificou o acqrdo como previsións a curto prazo. O rei
tor da Universidade de Vigo, Xosé Luis Rodríguez, sina
lou que a reivindicación dun plano de financiamento plu
rianual seguia vixente e o ·compostelán Dario Villanueva 
que era necesário para a autonomia universitária. A 
consellaria comprometeuse ·a incrementar a subvención 
por riba do IPC, aumentar en 160 millóns o capít~lo de 
ampliacións e reparacións e fixou un investimento, a tra
vés de concellos e deputacións, de cincocentos millóns 
de pesetas para cada universidade- nestes dous anos.• 
' - ,, ~ _ - • ,_· J J -1 • • i - I ~ )' • ~ . ~ - ~ . -.; '°" ~ 
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·ortNIÓN 

VALLE--INCLÁN, SI FOI DEMÓCRATA 
MANuJ?L REGO NIETO 

Non mé produciu surpresa leer o traballo 
de Javier Serrano Alonso (La Voz de Gali
cia-Culturas. Año 1, Número 6. Martes 30-
XII-97), no que afirma que "Valle-Inclán 
no es un demócrata, pero no porque él fue
se de ideología totalitaria, sinó porque la . 
democracia que conocía, ( ... ) 'era la demo
cracia. de la Restauración". 

creia él ni creía ningun intelectual;'. Acaso 
os demais, si eran demócratas e Valle non? 

O Carlismo non aceitou as Cortes de Cadiz 
polo seu centralismo non disimulado . O 
Carlismo viuse 1exitimado na defensa dos 
Fueros como liberdade colectiva, aposta ao 
concepto marcadamente individual def~n
dida polo liberalismo, cando a rexente do
na Maria Cristina en Real Decreto, firmaba 
en nome da sua "muy cara y excelsa hija, fa. 
reina Isabel II", o que segue: "Artículo 1 º. 

El territorio español en la Península e islas 
adyacentes queda dividido en 49 provin-' 
cias, que tomarán el nombre de sus capita
les respectivas, excepto las de Navarra, 
Álava y Vizcaya, que conservarán su nom
bre. Artículo 2º. Pamplona, Vitoria, Bilbao 
y San Sebastián son las capitales de Nava
rra,. Álava, Vizcaya y Guipuzcoa". 

Serrano Alonso aproveita o seu longo artigo 
para ensalzar a Valle-Inclán, o que ven sen
da moi común nos ''ben pagados historiado-

Serrano Alonso contradise coma quen quere 
a cousa, e trata de lle botar un capote ao 
grande escritor galega, autor da tt:iloxía so
bor da Guerra carlista (1872-1876): "Los 
Cruzados de la Causa"; "El resplandor de la 
hoguera" e . "Gerifaltes de antaño". A súa 
militáncia no Carlismo patentizouse no 
1910 ao presentar a súa 'candidatura a depu
tado por Monforte de Lemas. Ise mesmo 
ano publicaría unha narración curta: "La 
Corte de Estella", e non é moi difícil encon

. trar na súa producción literária un transfon-

Xosé Lois 

do social de crítica contra as lnstitucións 
que combatiron os voluntários carlinos. Va
lle-Inclán aceptou de moi bo grado e publi
camen te a Orden da Lexitimidade que crea
ra o rei carlina Don Jaime de Barbón. 

Ao calificar ao Carlismo de anti-demócra
ta, Serrano Alonso, fáinos marinar que el 
asume o liberalismo que combatiran os vo
luntários carlistas e que tanto ensalzou Va
lle-lnclán nas súas obras: O carlismo de ca-- -
rácter prerrovolucionário campesiño, 
apoiado no clero médio e rural e na baixa 
nobleza agrária, aposto á oligarquía da Cor
te e Iháis ao caciquismo das vi las ... Ainda 
que Serrano deixe claro a respeito do réxi

.m~ liberal, que "En esa democracia no 
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res liberais" que dixera Carlos Marx sabor 
dos que desvituaron e silenciaron ao Carlis
mo ( isto último a arma máis eficaz para com
ba tilo): ensalzalo como intelectual e de paso 
negarlle o pan e mais o sal á sua "ideoloxía 
totalitária", da que escribira, como xa dixen, 
o autor de o Capital: "O Carlismo non é un 
puro movimento .dinástico e regresivo ( ... ) é 
un movimento ceibe e popular na defensa de 
tradicións moito máis liberais e rexionali tas 
que o absorvente liberali mo oficial plagado 
de papanatas que copiaban a revolución 
francesa. Os carlistas defendían as me.llar 
tradicións xurídicas .españolas, as do Fuero 
e as Cortes lexítimas que pisotearon o ab o
luti mo m nárquico e o ab luti mo centra
lista do Estado liberal. Representaban á pa
tria grade como suma das pátrias locai , coas 
súas peculiaridades e tradicións próprias". 

Asi a id oloxfa do n gal go univ r ;1, 
nado en Vilanova de Ar u a, n n r "t -
talitária" a xuizo de Marx. Tamén don 
Miguel de Unamuno (En entorno al cas
ticismo, o.e. Ill., pp. 301 e 302) <licia 
que o Carlismo "Foi un movimento máis 
europeo que español, un irromper do sub
conscente na concéncia, do intrahi tórico 
na história". 

Pobre don Ramón Maria del Yalle-Inclán, 
que por militar no Carlismo, ten que pede
cer unha descalificación pola ua "ideoloxía
totalitária", xa que na súa oatra parte como 
intelectual, todos os elóxios on poucos. + 

MANuEl. REGO NIETO é 
Secretário. Xeral do Partido Carlista de Galicia 
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Un estudo alerta sobre a indiferéncia co galeg_o nas oposicións de Ensino Secundário 

Cando o galego é eliminatório 
o 90% dos opositores decláranse isentos 
9* P.B. 

O exame de galego nas opo
sicións a Ensino Médio non é 
eliminatório en moitas das 
matérias que a lexislación es
ta belece que deben ser im
partidas no idioma próprio. 
Naquelas matérias nas que a 
esta proba se lle recoñece o 
carácter eliminatório máis do 
90% dos opositores conse
guen. que os declaren isen
tos. E un dos datos máis im
portantes do estudo O galega 
nas oposicións de ensino se
cundário que ven de realizar 
o profesor Xosé Maroño to
mando como base a sua ex
periéncia presdidindo tribu
nais de oposicións de Física e 
Química en 1990, 1994 e 1997. 

Nas oposicións de Ensino Se
cundário existe un exame de 
galego -pesto pela Administra
ción e que cualifican os tribu
nais- que están obrigados a fa
cer todos opositores que non te
ñen aprobados os cursos de ini
ciación e aperfeizoamento. Este 
exame, ao igual que acontece 
neutras matérias, non é elimina
tório nas oposicións de Física e 
Química a pesar de que a lexis
lación estabelece que estas dis
ciplinas -que constituen a meta
de dos programas da matéria de 
Ciéncias da Natureza de 1 º e de 
2º da ESO- teñen que impartir
se en galego. Aos que suspen
den o exame só se !les exixe 
que fagan, no prazo de dous 
anos, os cursos de iniciación e 
perfecionamento de galega. 

O estudo realizado por Xosé 
Maraño amasa que o número 
de matérias ás que se lles apli
ca o exame de galega eliminató
rio é mínima, sobretodo no Ba
cherelato. A partir de 1990 o 
galega é eliminatório nas oposi
cións de Bioloxia e Xeoloxia, 
Xeografia e História e todas as 
especialidades tecnolóxicas e 
do carpo de profesores técnicos 
de FP. Pero segundo o autor 
esta medida é simbólica e que
da praticamente restrinxida ás 
especialidades tecnolóxicas e 
prácticas de FP. "Nc;t convocató
ria de 1992, das 40 especialida
des ás que se apresentaban os 
opositores, excluidas a Lingua a 
Literatura Galega -sinala- o ca
rácter eliminatório só afectou no 
Bacherelato a unha especialida
de de ciéncias e a outra de le
tras e en FP a 7 tecnoloxias e 8 
práticas". 

Asimesmo na convocatória de 
1994, de 92 especialidades -ex
cluida a de língua galega- esta 
medida só se aplicouse á mate
ria de Xeografia e História, a de 
Bioloxia e Xeoloxia, a de Filoso
fía e posteriormente a de Psico
loxia (no Bacherelato) e en 15 
tecnoloxias e 19 prática.s (en 
Formación Profesional). "O gale
ga tampouco é eliminatório nas 
oposicións do carpo de profeso
res de música e de artes escéni
cas, a pesar de que estas maté
rias están íntimamente vincula-

A poKentaxe de opositores que usa o galego nas probas non ch_ega ao 20%. 

das coa representación da iden
tidade galega, tanto dentro como 
fóra de Galiza", sinala Maraño. 

O máis significativo é que no re
ferente as matérias nas que o 
galega e eliminatório, case todos 
os opositores resultan isentos de 
exame. "Nas oposicións de Bio
loxia e Xeoloxia e Xeografia e 
História nas do 1995 e do 1997 
-explica o autor- as isencións 
chegaron a sobrepasar o 90 cen
to". Conseguir esta isención non 
é dificil. Se non se teñen os cur
sos de iniciación e perfeciona
mento ou non se é licenciado en 

N a celebración da 
festa patronal da 
parr'quia de Fi -

gueroa, o xantar sempre 
comeza con retraso. Os co
mensais esperan a chegada 
dun alto cargo da Xunta, 
convidado desde hai anos 
a celebrar coa família odia 
grande do lugar. Até que 
non entra pola porta o be
nefactor non se serve o 
primeiro prato. Media dú
cia de fillos e curmáns da 
casa foron presuntamente 
ubicados na administra
ción autonómica polo con
vidado tardón. O interese 
pola colocación de toda 
unha póla xenealóxica, na-

-
filoloxiá galega-portuguesa a 
isención pode obterse validando -
como curso de perfeicionamento 
o teren aprobado o galega en 
tres cursos de FP, no curso com
plementário para o acceso ao 
segundo grao de FP, en dous 
cursos de BUP, en un de BUP e 
en COU ou en dous curso das 
escalas oficiais de idiomas. 

Para o autor, os datos sobre o 
uso do galega polos opositores 
reflecte unha situación real
mente alarmante. "Das tres 
oposicións estudiadas -expli
ca- a de 1997 foi na que os 

Reseñas 
do corazón 

A. IGLESIAS 

opositores máis usaron o gale
ga, e só representaron o 17,4 
por cento". Engade que o uso 
ou non do idioma por parte dos 
tribunais tamén influe no feíto 
de que os examinados o em
preguen. A porcentaxe de opo
sitores que escollen o galega 
sempre é superior no caso de 
que esa tora a língua na que 
foron recibidos polo tribunal. 
"Un dado curioso -explica o 
autor- é que nas convocató
rias investigadas, a nota meia 
dos opositores que expuxeron 
en galega foi superior a da 
oposición". + 

de reportaxes sobre os lios 
dun ex-picoleta casado co 
fillo dunha folclórica es
pañola, das fantasías se
xuais do príncipe ianqui 
ou das dificultades para 
atoparlle noiva a un Prín
cipe solteirón. 

Foron centos de titulares 
perdidos por falta de méio 
impreso onde publicalos: 
duas prostitutas reclaman 
o pagamento dos servizos 
prestados a directivos da 
COTOP. A cea da ,conse
llaria de T raballo remata 
en acoso sexual. Subdirec
tor xeral agredido por es
posa enfadada. Responsá-

tural dunha das vinte e duas aldeas do concello de 
Arxzua, fo¡ o resultado terrenal dunha bonita his
tória de amor. Outros envían ramos de flores. 

bel de Família divorciado sen dispensa papal. A 
viuva que namorou ao presidente. O conselleiro de 
vai quitq..~do as bragas, que chego nun momento. 

Esta reseña debería ter o seu acomodo nas páxinas 
amarelas dunha révista autóctona de cotilleos, cró
nicas da jet e devaneos de personaxes públicos. Pe
ro nisto, como en tantas outras cousas, Galiza é de
ficitaria. Unha mostra máis da falta de normalidade 
e invertebración que padecemos. Existe matéria 
noticiosa, pódense conseguir boas fotos e sobran 
leitores. Sen embargo, seguiremos empapándonos 

T ampouco é que se perdese moito pero os cidadáns 
contarían co aliciente de poder bater co protago
nista da ' portada semanal ao iren perguntar polo 
trazado da autoestrada comarcal de portaxe incerta. 
Dando por seguro que Pérez Varela aproveitaria a 
coxuntura para publicar os desmentidos de rigor e 
de paso filtr{!r as últimas navidades sentimentais 
dos seus amigos de ambos os sexos.+ 
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Novos membros 
no Consello de 
AdministFGción da CRTVG 

Como consecuéncia do 
resultado das últimas 
eleicións autonómicas, os 
grupos parlamentários 
procederon a reelixir aos 
membros do Consello de 
Administración da Rádio e 
Televisión da Gal iza. 
lncorpóranse cinco novas 
persoas, o BNG gaña un 
representante e o PSOE 
perde outro. As persoas 
integrantes do Consello -
agora son: polo PP Xosé Luis 
lravedra, Xan Manuel 
Ximénez, Manue.I Anxo 
Villanueva Cendón, Pedro 
Pui Fraga, Luis Ortíz e Xosé 
Loi~ Garcia Goristizu; polo 
BNG Taxeixa Navaza, 
Francisco Garcia e Frqncisco 
Pillado; e polo PSOE Xesus 
Tallón e Alexandre Leis. + 

Peden declarar 
a muralla de Lugo 
Património 
da Humanidade 

A muralla romana de Lugo, 
con máis de dous mil anos 
de história, é un monumento 
que ainda non goza da 
condición de Património da 
Humanidade, por esta razón, 
o deputado nacionalista no 
Congreso pola Coruña, 
Franciso Rodríguez, 
solicitou diante do Governo 
central a realización das 
xestións oportunas para que 
a UNESCO a declare 
Património da Humanidade. 
A muralla foi traspasada á 
Xunta de Galiza en 1994, 
despois de que a 
Administración central a 
ti vera nun estado de total 
abandono.• 

O BNG pede 
no Parlamento que se 
respeite /1 du.nha vez" 
a toponimia 

Pilc;tr García Negro, do BNG, 
apresentou unha proposición 
non de lei no Parlamento para 
que se,cumpra por parte da 
Xunta e das administracións 
do Estado a toponímia oficial 
do país. A deputada 
nacionalista sinala que os 
listados toponímicos enviados 
desde a Xunta ás 
administracións estatais 
incluen ''formas deturpadas e 
ilegais", polo que solicita que 
se remesan coa maior 
dilixéncia os topónimos 
correctos. Por outra parte, 
García Negro apresentou 
outra proposición para que se 
faga real a condición de 
idioma oficial das . 
universidades do galega. Para 
isto, considera necesário 
actualizar o estudo do uso. do 
galega nas aulas 
universitárias, incluir a sua 
utilización en matérias e 
faculdades nas que non se 
usa e colaborar coas 
agrupacións universitárias 
"que están a promover pala 
sua canta o cumprimento da 
lexislación". + 
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Usura 
contra Corea 
A cámbio dunha axuda finan
ceira de case nove billóns de 
pesetas, o Fondo Monetário In
ternacional ven de forzar a Co
rea a vender a maioria das em
presas. Mark Atkinson califfcao 
de operación usuraria no W AS; 
HINGTON P OST. "Desde o 30 
de Decembro, inversores de to
do o mundo compraron o 55 
por cento de todas as empresas 
que tiñan problemas financei
ros. A prazo curto terán control 
do resto. Ssangyong vendeu a su 
fábrica de papel sanitário á 
Procter&Gamble; Bosch fíxose 
coa maioria do seu participado 
Kia Motars e Coca Cola. quedou 
co principal engarrafador de re
frescos do país, Doosan. Outras 
firmas coma Hanhwa está a ne
gociar a venda da sua rede de 
estacións de servizo e refineirias 
á Royal Dutch Shell. Cal é a ra
zón para que os coreanos, a pe
sar do seu profundo sentimento 
nacionalista, renuncien ao pro
teccion ismo que os levara ao 
lugar 11 dos paises industial.iza
dos?No primeiro porque os cha
ebols ou consórcios de empresas, 
están a cair baixo o peso de dé
bedas enormes e falla de liqui
dez. Carecendo de credito, ven
.se na abriga de vender unha 
parte do património para sub
sistiren. O departamento de in
vestimentos do Credit Lyannais 
sinala que só 87 empresas dun 
total de 653 firmas non finan
ceiras están a salvo do 
predadores. O fondo de in vesti
mentos SBC W arburg Dillon 
coida que mesmo firmas coma 
Hyurulai e Daewo poden verse 
abrigadas a liquidar como non 
se reconvirtan decantado. E se-

5 DE FEBREIRO DE 1998 

gundo Lugar, porque os prezos . 
de liquLdacion son baixos. A 
moeda coreana, o W on caeu un · 
50 por cento contra o dólar en 
1997. Os prezos das acción ta
mén cairon en p icado. O s con
sórcios de empresas sobrevivian 
con créditos baratos, avahados 
polo Estado. Hai algo 
moralmen te reprobábel no fe íto 
de que o FMI empreste cartas a 
Corea para pagar as súas débe
das e, a cámbio , lle reclame re
formas draconianas que van be
neficiar aos paises do Leste". • 

Xom.alismo 

de filtración 
Vinader distingue en EL 
TEMPs entre xom alismo de in
vestigacion e xomalismo de fil
tración . "A reflexión ven a 
conto da publicación hai 
algun días do diári El Mundo, 
dun documento confidencial 
da Guardia Civil obre ET A, 

. apresentado coma un éxito ro 
xomali m de lnvestigación 
máis auténtico. Coña mariñei
ra, porque foi o director xeral 
da Guardia Civil quen filtrou o 
documento para presionarás 
autoridades francesas co fin de 
que mellaren a sua disposición 
para colaborar con España na 
loica antiterrorista no País Bas
ca. Documento confidenciais 
desee corte non chegan Por ca
sualidade ás redaccións do diá
rios. Aquí non hai pescudas 
xomalísticas de alto nível 
senon personaxes do poder que 
filtran inform.acións para favo-

DA VID SIMON OS/ WASHINGTON POST 

servf ci s ecret , 
que están inzados 
de seguidores de 
Escrivá de 
Balaguer. A partir 
de aqui todo é ti
rar carne do po te. 
N on hai axente 
nen ex-axente do 
C ESID que fale 
sen autorización 
dos seus 
superiores, Esta 
norma vai a misa e 
Pilar Urbano pode 
contam os o que 
queira pero a ver
dade é que acaba 
de escreber un li
bro 'autorizado e 
nada mais. Un li
bro que benefícia 
ao CESID desde a 
primeira liñp". + 
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Desde o punto de vista de 
quen defende o seitor público, 
que sentido ten criticar aos or
ganismos autónomos e socie
dades mercantis da Xunta? 

A valoración crítica ao conxunto 
de organismos autónomos e so
ciedades mercantis que montou a 
Xunta durante estes anos non se 
retire ao feíto de seren públicas. 
Está ben lonxe da nosa apre
ciación crítica que unha adminis
tración se dote de instrumentos 
públicos para intervir na vida eco
nómica. Se ternos que criticar á 
Xunta é por defeito e non por ex
ceso nesa matéria. Pero a Xunta 
ás veces fai as duas causas: non 
intervén onde deberia intervir e ao 
mesmo tempo cria sociedades e 
organismos que en boa medida 
están destinadas a sustraer do 
control parlamentário o uso de re
cursos públicos. Se se crean as 
famosas fundacións para admi
nistraren hospitais públicos (o de 
Verín e agora os da Barbanza e 
Cee e o Medtec, amáis da Socie
dade Pública de lnvestimentos de 
Galiza, que ten por obxecto pro
mover infraestruturas de diversa 
natureza por conta própria ou por 
encarga da Xunta que é a sua 
única accionista. Esta sociedade 
ten nos orzamentos para o 98 un
ha previsión de gasto de 25.000 
millóns .pero a Xunta non precisa 
en que tipo de construccións se 
van utilizar. A grande hipocresia 
consiste en que, cunha teimosia 
digna de millar causa, defenden 
critérios de adelgazamento do Es
tad o para a construcción da 
Union Monetária Europea con 
menos intervención do Estado na 
economía e menos défice público 
e, pola porta de atrás, críase unha 
sociedade pública para que con
tabelmente nos saia o balance de 
cara a Maastricht. O lóxico seria 
afrontar as necesidades de gas
tos produtivos e non facendo es
tes xogos de man. 

É unha hipocresía que nal
gunha ocasión tense reclama
do ao Governo autónomo pa
ra axudar seitores en crise 

Todo o que supoña agachar me
diante enxeñeria contabel ou 
contabilidade criativa a realidade 
da xestión dos fondos públicos 
cría un défice democráti co. Se 
quen estivese administrando so 
fondos públicos fose o BNG non 
talaría de hipocrisia porque nós 
sempre defendemos a interven
ción. Desde hai tempo reclama
mos subordinar determinados 
requisitos macro-económicos a 
unhas necesidades sociais. 

O BNG reclama a compare
cencia dos presidentes das 
deputación no debate sobre 
os orzamentos. 

Queremos facer realidade unha 
disposición do Estatuto de Auto
nomia na que se alude á necesi
dade de integrar os orzamentos 
das deputacións cos da Comuni
dade Autónoma. este era o senti
do da Leí de Coordinación das 
Deputacións, que está recorrida 
xudicialmente: establecer víncu
los· reais e non fronteirás entre a 
actividade da Administración au
tonómica e uns entes que son re
siduos dunha división administra
tiva tan pouco representantiva da 
estrutura real da nosa sociedade, 
pero que hoxe funciona coma un 
corsé e cumpre unha finalidade 
de clientelismo político. A efectos 
dos recursos que manexan, hai 
que considerar cada deputación 
coma unha consellaria. A Depu
tación da Coruña manexa en nú- -
meros redondos 20.000 millons 
que é máis do que pode dispoñer 

' 
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Xesus ·Vega Buxán 
'Os fondas de coesión non cambiaron a nasa situación 

relativa na U.E' 
* G. LUCA DE TENA 

A OPOSICIÓN QUER QUE OS PRESIDENTES DA DEPUTACIÓNS E OS ·~ESPO'NSÁBEIS DE ENTES PÚBLICOS 

COMPAREZAN NO DEBATE DOS ORZAMENTOS. DESTAS INSTITUCIÓNS SUSTRAIDAS POLO GOVERNO 

FRAGA AO CONTROL DEMOCRÁTICO, FALA XESUS VEGA BUXÁN, PARLAMENTÁ,RIO, PROFESOR DE ECONÓMI

CAS, MEMBRO DO COMITÉ NACIONAL DE INZAR E PORTAVOZ DO BNG PARA ASUNTOS ECONÓMICOS. 

a Consellaria de lndústria, con 
15.000 millóns. Catro consellarias 
actuando nun ámbito territorial 

. menor que o das consellarias, 
que son ·por riba órganos gue 
práticamente non teñen autono
m i a nos seus ingresos, porque 
todo o que recadan.recébeno po.:
la vía das transferéncias. Son un 
instrumento privilexiado para pra
ticar con el o clientelis.mo político. 

Os fondos da UE tamén elu-

den o control democrático. 

O volume de recursos que anual
mente procede da UE ven sendo · 
de 60 .000 millóns de pesetas, 
que non chega ao 10% do volu
me de recursos da Xunta. Non se 
aproveitan as posibilidades que 
aterecen os fondos europeos, co
mo consecuéncia da ineficacia e 
a pasividade da Administracion 
galega; na agricultura hai uns di
ferenciais moi evidentes entre as 

A. PANARO 

axudas per cápita dos labregos 
galegas e os doutras áreas do 
Estado. Despois está o problema 
da sua xestión democrática. No 
labor prévio de preparación e 
promocion de proxectos, na fase 
posterior de tramitación e xestión 
de recusas e fondos, hai un défi
ce de participación dos seitores 
sociais ou representativos que se 
moven na nosa sociedade. A CIG 
fixo repetidamente esta denúncia. 
Unha norma do regulamento dos 
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fondos europeos prevé a existén
cia de comisións-no territórios 
nos que actuan nos que se dea 
entrada aos sindicatos. Hai ele
mentos que permiten pensar que 
os fondos europeos s.on utiliza
dos para engrasar a rede de con- · 
trol e capatción de fidelidades e 
vontades partidárias. 

Contribuiron os fondos comu
nitários a reducir ou eliminar 
as desigualdades territoriais? 

Os fondos de coesión foran insti
tuidos como elementos campen

- sadores dos sacrifíci.os da política 
· de converxénc.ia de Maastricht. 

Hai que advertir que son os que 
menos xestiona a Xunta; ainda 
que moitos entren pola via das 
autovías. Os estrucutrais (Feder, 
Feoga) teñen por obxecto ache
gar os territórios con nivel inferior 
ao 75% da média europea. Que 
acontece? Que vendo as cifras 
macro-económicas, no caso ga
lega non hai práticamente varia
ción no status na UE. Non ternos 
pasado á unha -situación na que 
xa non necesitemos fondos euro
peus. lsto certifica un fracaso. Se 
os fondos foran deseñados. para 
iso, non o lograron. 

· Poderia medirse o volume de 
recursos que o país deixara 
de producir como consecuen
cia das políticas da UE? 

No haí estudos sobre o que se 
deixou de producir por exemplo 
na agricultura, na pesca ou na 
construcción naval, por causa 
de entrarmos na UE. Se cadra, 
os fondos non compensaron a 
perda orixinada por esas políti
cas e, o que é máis grave, son 
unhas axudas que non están 
garantidas no tempo. Determi
nadas medidas !imitadoras dun
ha capacidade produtiva non 
son doadamente reversíbeis. O 
tempo en -economía non é unha 
variábel que se poda manexar 
voluntáriamente. Na actual rela
ción económica internacional, 
quen perde unha determinada 
avantaxe pode non recuperala. 

Que marxe de manobra vai ter 
Galiza na economia que ven? 

Boa parte dos ingresos que ma
nexa a Xunta proceden das tras- · 
feréncias do Estado e o degraci 
de autonomía fiscal no que nos 
movemos é cativo. Desde ese 
ponto de vista, a marxe de mano
bra da Xunta é ter peso político 
no Estado; influir para que haxa 
un maior fll,.1xo de fondos para 
aquí. No programa eleitoral das 
ultima~ eleccións deciamos que 
había que aumentar o fondo de 
comp~nsacio11 ínter-te rritorial 
mais dun ·100%, se tiña que ser
vir para o que foi deseñado. Ou
tra marxe de manobra é a política 
fiscal própria, 9_:.endebedamento 
ou a mellar administración do que 
xa tes. O problema dunha capaci
dade de endebedamento tan ríxi
da coma a -que agora ternos, é 
que parte dunha premisa falsa: a 
de que todos os territórios que 
forman parte da UE son iguais. 
Se non o son, como é evidente, 
os impactos dunha medida igual 
para situacións desiguais non po
den dar lugar á igualdade. Todo 
isto ten que ver cunha concep
ción da economía que tende a 
pensar que a clave do desenvol
vemento económico está na ini
ciativa privada. Pero no caso ga
lega, explotacións leiteiras ou de 
pesca son iniciativas privadas, 
que eu saiba. Non é o Estado ac
tuando na economia ... Eis dous 
casos (e poderiamos talar de 
máis) nos que esa lóxica de Ma
astricht está desmentida. + 
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As organizacións integrantes rexeitaron __ a xestión da actual dirección 
• 1 

Decaeu a candidatura pactada por Novas Xeracións e· 
Xuventudes Socialistas para o Consello da Xuventude 
*P.B. 

As organizacións do Consello 
da Xuventude, reunidas en 
asemblea xeral o pasado Sá
bado 31 de Xaneiro, rexeitaron 
o informe sobre a xestión de
senvolvida nos dous últimos 
anos polo actual Comité Per
manente. As críticas,· secun
dadas pala maioria das inte
grantes, apuntaron a falla de 
democrácia interna no Conse
llo, á submisión da entidade á 
politica xuvenil da Xunta de 
Galiza e a auséncia de traballo 
e de xestión por parte do equ·i
po dirixente que preside o 
membro de Novas Xeracións 
Xosé António Constela. En 
contra do que estabelece o re~ 
gulamento do CXG a equipa di
rectiva non apresentou un in
forme económico sobre os gas
tos e ingresos do CXG neste 
tempo. Por esta circunstáncia 
aprazóuse a asemblea até o 7 
de Marzo e decaeu a candida
tura para a formación dun novo 
Comité Permanente elaborada 
por NNXX e XXSS. 

Por 25 yotos a favor, 33 en 
contra e 9 abstencións,. as or
g an iz ación s integrantes· do 
CXG rexeitaron a xestión reali
zada polo Comité Permanente 
formado hai dous anos por un 
pacto entre Novas Xeracións e 
Xuventudes Socialistas que 
deixou fóra ás organizacións 
nacionalistas. Durante o debate 
várias entidades denunciaron o 
incumprimento do plano de ac
tividades programadas para o 
1996 e a ine?:isténcia dun novo 
para o 1997 e para o 1998. Ta
mén criticaron que se apresen
teran como as actividades máis 
importantes o cámbio de local e 
o mantemento dos técnicos de 

Unha das criticas aa Comité Permanente é a submisión da entidade á política xuvenil da Xunta de Galiza. A. IGLESIAS 

saude e asociacionismo. Neste 
sentido, sinalouse que a fun
ción prioritária do CXG non é 
prestar os servizos que ten que 
oferecer a Adm'inistración, se
nón promover o asociacionismo 
e incidir na política xuvenil da 
Xunta de Galiza. 

do CXG abriga a que a Perma
nente informe á Asemblea Xer.al 
dos gastos e ingresos realiza
dos através _dun informe que, 
seguntlo o artigo 50, debe ir 
acompañado dunha auditoria. A 
falla deste documento desenvo
cou no aprazamento da asem
blea até o 7 de Marzo, data na 
que o Comité Permanente de
berá apresentar . o balanzo eco
nómico para aclarar a situación 
económica do CXG. 

decaeu a candidatura de conti
nuidade elaborada entre NNXX 
e XXSS e que encabezaba re
presentando a UGT, o portavoz 
de XXSS, Xosé Manuel Laxe. 
Segundo manifestaron repre
sentantes de várias organiza
ción, que a maioria das entida
des non apoiaran o Informe de 
Xestión apresentado pola actual 
dirección, vai dificultar o mante
mento, para o 7 de Marzo, dun
ha candidatura que siga vetan
do a participación das organiza
cións nacionalistas.+ 

En contra do que aparecia na 
arde do dia, o Comité Perma
nente tampouco apresentou un 
informe sobre as operacións 
económicas do Consello desde 
Abril d_e 1996. O regulamento Coa suspensión da Asemblea 

O EXEMPLO DAS ESCOLAS TALLER: 

No pasado mes de Decembro a Escola Taller 
de Restauración Combarro iniciou a sua segun
da fase na que os alunos e alunas comezan a 
amosar o aprendido en seis meses. E fano en 
obras de mellora no entorno do concello de 
Poio. A Escola .Taller é o produto duñ acordo 
entre o próprio éoncello e ·o INEM, cuxas 
competéncias nesta matéria están transferidas 
á consellaria d_e Família e Promoción do Etn
prego, Muller e Xuventude. Trátase duµ pro
xecto de formación ocupacional no que os alu
nos teñen unha primeira fase de formación, 
que dura seis meses e outras tres continuadas 
nas que se alterna a formación e a posta en 
práctica do aprendido. Neste'periodo os alunas 
xa están contratados polo concello e son remu
nerados polas horas que adican ao tr~ballo. 

Todas as obras están destinadas á me llora de 
infraestrutu~as en Poio e, polo tanto, á mello
ra de calidade de vida dentro do município. 
Por outra parte, as obras sign.ifican en moitos 
casos a primeira ·experiéncia laboral dos alu
nos; consíguese enrón un dos principais ob
xectivos da Escala Taller, que é que a xente 
nova da zona supere a primeira barreira da 
incorporación ao mundo laboral, a falta de 
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O CASO DE POIO 
XúLIA VEIGA 

experiéncia. O princípio de ."aprender facen-
do" ponse en práctica. · 

Os al unos, . xa tro,.balladores, principaron o tra
ballo na praza do Mosteiro, ·onde os especialis
tas de albaneleria e can-

mo, o grupo de xardineiros xa comezou o 
acondicionamento paisaxístico da esplanada 
da Reiboa no que vai ser unha das zonas de le
cer máis importantes do concello. Tamén 
manteñen eles un invernadoiro que ten unha 

importante producción 
teria están xa a pavimen
tar e adoquinar a zona, 
que ten uns mil metros 
cadrados. Ao tempo, os 
alunas de carpinteria 
construen portas, fies
tras, tendais, barandas 
para as pontes e, tamén, 
xogos para os parques in-

. 'As obras significan 
de plantas exteriores 
próprias. 

A reabilitación de 
Combarro tamén é, en 
boa parte, obxectivo da 
Escola. A lgrexa de San 
Roque, o suministro de 
auga, os sumidoiros e a 

en moitos casos 
a primeíra experiéncia 

laboral dos alunas" 
fantis. Os especialistas 
en forxa crian e arranxan o mobiliário urbano. 
Fan portas, farolas e luminárias. Para cambiar
lle a faciana ao rio da Freixa, están os traballa
dores de meio ambiente, quen limpan e acon
dicionan as marxes e máis o próprio rio. Al
guns dos antigos muíños usados polos viciños 

1 

da zona foron sacados á luz por estes alunos xa 
que eran invisíbeis a causa da maleza. A reabi
litación e posta en uso destes muíños tamén 
será tarefa da Escola Taller, xa que s.e pensa 
iniciar ali unha ruta de senderismo. Por últi-

canalización das augas 
pluviais e fecais están incluídos como parte 
das obras dos vindeiros meses. Non é doado 
levar a cabo tarefas como as que se están a re
alizar na esplanada .de Reiboa, desde instalar 
xogos para os cativos ate poñer en marcha os 
vellos muíños. Se é posíbel é grácias á cola
boración e á comprensión dos viciños e o 
apoio~ da corporación que preside o alcalde 
Luciano Sobral. • 

XULIA VEIGA é directora da Escola Taller Combarro 

5 DE FEBREIRO DE 1998 

Branca .Rodríguez Pazos 
Concelleira do BNG de Lugo 

'Cumpria un plano 
urxente para protexer 
as beiras do Miño 
por iso vimos de apoialo' 

Só o BNG apoiou o Plano 
de Protección do Miño, que 
levou a pleno o PP. 

Apoiamos o Plano Especial 
de Protección do Rio Miño , 
Peprim , porque habia que 
aplicalo rapidamente, debido 
ao deterioro das beiras do 
ria, e porque é bastante bon 
se exceptuamos que non 
protexe determinadas áreas 
moi polémicas da beira do 
rio , que nós efectivamente 
queriamos que se incluiran 
no Peprim. 

Que posición ten o resto da 
oposición? 

O PSOE, IU e EU, na sua 
crítica ao plano, detivéronse 
máis en aspectos, como na 
necesídade do saneamento 
do ria, que nada tiñan que 
ver co. plano, que se encar
ga de protexer as beiras de 
determinadas agresións que 
está a padecer. Ademais , xa 
hai un proxecto de sanea
mento do rio no que partici
pan a Xunta e todos os con
cellos polos que pasa o Mi
ño. 

Se cadra o Peprím chega 
un pouco tarde. 

Este plano comezou a re
dactarse en 1993, pero foi 
paralisado por dilacións da 
Xunta, mália que nós de
mandamos sempre a sua 
aprobación, xa que o rio ne
cesitaba dun plano asi que 
protexera urxentemente as 
suas beiras da corta de ár
bores, da plantación de eu
caliptos e da construción de 
vivencias ilegais, que degra
daban as suas beiras . 

Finalmente, co Peprim apro
bad o , estas práticas van 
erradicarse . 

Todo foron parabéns do 
BNG? 

Inicialmente, na primeira fase 
do proxecto, vimos mal o ám
bito de aplicación porque non 
incluia zonas como o lugar 
onde foi situado o recinto de 
exposicións, na zona de de
baixo da ponte vella, xa que 
nós non queriamos que se 
construise ali porque preten
diamos a protección integral 
do rio . Neste sentido, esa ur
banización parécenos un dis-

. parate.+ 

'. ' ( i 
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C~MARCAS 

Os socialistas están coa Coruña e Oleiros e os municípios do PP coa mancomunidade 

Dous proxe(tos de reciclaxe de lixo 
dividen aos concellos da comarca da Coruña 
Os concellos da mancomuni
dade da Coruña con alcaldia 
socialista, part-iciparán no 
plano de residuos da Coruña, 
mentres os concellos popula
res máis o de Oleiros tamén 
adoptarán un plano de reci
claxe con certa cobertura de 
Sogama, que recollerá o re
xeitamento procedente do 
seu plano. As diferéncias en
tre defensores dun plano e 
do outro acentuáronse a raiz 
da negativa da Xunta a pres
tar financiamento ao plano 
coruñés, algo que levou a 
Francisco Vázquez a pedir 
aos concellos socialistas pe
char filas en torno á Coruña. 

O derrubamento do vertedoiro 
de Bens provocara unha reac
ción na bisbarra coruñesa que 
trouxera como consecuéncia a 
aposta por planos de resíduos 
que incidiran na reciclaxe, des
botando a poi ítica de incine
rac ión que desenvolvía Soga
ma. En concreto, elaboráronse 
dous planos distintos de deseño 
semellante, un deles proxectado 
en solitário polo concello da Co
ruña e o outro polos restantes 
municípios da mancomunidade. 

Nos últimos meses producíron
se alguns intentos de achega
mento dambos planos . Cada 
quen tiña os seus argumentos. 
A Coruña queria que os demais 
concellos se sumaran ao seu , 
mentres estes se facian cun fi
nanciamento dos fundos PO
MAL da Unión Europea de 700 
millóns de pesetas, os mesmos 
fundos aos que aspira o plano 
coruñés para obter apoio econó
mico. 

Foi a reunión mantida entre Ma
nuel Fraga e Francisco Vázquez 
o Xoves 22 de Xaneiro a que 
provocou a división entre os 
concellos da mancomunidade e 
o enfrentamento entre os defen
sores de cada un dos dous pla
nos. Toda vez que o presidente 

negou ao alcalde apoio da Xun
ta ao plano que elaborou o con
ce 11 o coruñés , A Coruña pro
curouse o apoio dos concellos 
socialistas, que racharon coa 
mancomunidade e pecharon fi
las en torno á cidade cuxo alcal
de é Vázquez. 

Manconunidade e 
Morrazo, planos xémeos 

Da outra banda, os concellos do 
PP máis Oleiros -governado pa
la formación de esquerda Alter
nativa dos Viciños- mantiveron 
en firme o seu plano. En pala
bras de Carlos Vales, responsá
bel de asuntos relacionados co 
meio ambiente en Ole~ros , A 
Coruña pretendeu unha adesión 
incondional ao seu plano e pres
c i nd i u dos concellos do PP, 
"cando eles xa participaban no 
plano da mancomunidade. Ade
mais esta é unha oportunidade 
de incorporalos a unha alternati
va ao plano de Sogama que op
ta inequivocamente pala recicla
xe e non pala incineración". Se
gundo Vales , a incorporación 
dos concellos do PP na comar
ca da Coruña a unha alternativa 
que contemplase a reciclaxe, 
serviría como referéncia a ou
tros concellos populares que 
apoian planos semellantes en 
Fisterra e no Barbanza, pero 
que están a botarse atrás por 
presións do PP de Compostela. 

Unha discutida e apresurada 
convocatória da mancomunida
de para debater os proxectos, 
acentuou as divisións. Oleiros e 
os concellos do PP acusaban á 
Coruña de manipular a reunión. 
O xefe de prensa do concello da 
Coruña, Alfonso . Queixo, expli
caba, pala sua banda, que Olei
ros facia o xogo á Xunta e con 
isto illábase á Coruña. Desde A 
Coruña desacredítase o plano 
de Oleiros e dos concellos do 
PP porque "só o 20% do lixo ten 
como destino a elaboración de 
compost e o resto vai a Sogama 

O derrube do vertedoiro de Bens provocou a aparición de alternativas á xestión do li
xo que pasan pala reciclaxe. A. PANARO 

para incinerar, algo co que non 
podemos estar". Contado, o pla
no-.que elaborou a mancomuni
dade -do que se descolgaron 
agora os concellos socialistas-, · 
está deseñado pala mesma em
presa que fixo o do Morrazo e 
contempla os mesmos níveis de 
rexeitamento que o do Morrazo 
ou o do concello da Coruña, isto 
é, entre o 25 e 30%, "dependen-

do -afirma Carlos Vales- da efi
cácia na xestión". En todo caso, 
o 50% do lixo é orgánico e é o 
destinado á fabricación de com
post. A respeito da incineración, 
o lixo -rexeitado -aquel que non 
vai para a elaboración de com
post ou para reciclar, como o 
papel, o vidro, o plástico e o me
tal- é inerte e ten moi baixa 
cantidade de combustíbel . + 

Fraga· e Diz Guedes deixan cair ao alcalde do seu partido 

Capón perderá·ª alcaldia de Tui nunha moción de tránsfugas do PP 
-0-X.C. 

Despois dunha lexislatura munici
pal na que o Partido Popular foi 
desmontando alcaldías do BNG e 
o -PSOE beneficiándose do trans
fuguismo, agora válese de mili
tantes temporalmente afastados 
do partido para se desfacer dun 
alcalde própio , Miguel Capón, 
que xa non responde ás suas ex
pectativas de reparto de poder. O 
dia 11 debaterase a moción de 
censura, mentres as brigadas de 
obras desplegan unha frenética 
actividade na cidade. 

Desde que chegou á alcaldia 
Capón intenta apontalar un go
verno municipal ao que lle ten 
pasto proa Xoan Miguel Diz 

Guedes, que disimula a sua tei
ma con declaracións piadosas, 
lavándose as mans nun concello 
no que o seu peso político seria 
decisivo para determinar o futuro 

·municipal de Tui. O próprio pre
sidente do PP, ·Manuel Fraga, 
rebaixa as suas habituais sofla
mas contra o transfuguismo, 
conforme co reparto de poder 
que se vai facer despois do dia 
11 , e ainda ca custe de enfron
tarse a unha xunta local que non 
quer admitir de nengunha ma
neira o reingreso dos concellais 
"traidores" á disciplina do PP. 

Mentres chega o dia do pleno 
de censura, Capón quer deixar 
o mel nos beizos dos tudenses 
e desenvolve unha actividade 

frenética, que se vai prolongar 
até o 11, "continuaremos a tra
ballar até o último momento". 
Reforzo na iluminación de ruas 
prinicipais, asfaltado, sinaliza
ción nos bairros e parróquias e 
arranxos en máis de vinte cami
ños, mesmo o pago de factu
ras por 18 millóns de pesetas a 
realizar na mesma mañá do dia 
da moción, son algunhas- das 
mostras deste frenesí final do 
grupo de governo. 

O novo alcalde, se non hai volta 
a trás, será Antonio Feliciano 
Fernández Rocha, que se fará 
co apoio de cinco concelleiros 
con el afastados do PP no Gru
po Mixto, dous do PSOE (o 
independente Xosé Anxo Villa-

verde non quixo asinar), Xosé 
Manuel Sousa (ex-BNG, agora 
no grupo mixto) e Anxo Alvarez 
Durán (CNG). 

Na nova situación o Partido 
Popular situarase con conce
lleirqs dentro e fóra do governo 
municipal, a un só ano da nova_ 
chamada ás urnas. O alcalde 
promete u-nha R_reséncia efé
mera, porque asegura qe se 
vai retirar da política en canto 
remate esta lexislatura. Oeste 
xeito queda solitaria na oposi
ción a concelleira nacionalista 
Ánxela Alónso (BNG) , que 
anguncia que "os tránsfugas 
reintegraranse decantado no 
PP da man do seu mentor Diz 
Guedes".+ 
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O concello de-Ferrol 
pede a· declaración 
de zona de emerxéncia 
coa _oposición do PP 

O voto a favor dos indeperiden
tes de Ferro!, que lidera Xan 
Fernández e que apoian ao go
verno muncipal do PP, fixo po., 

-síbel que desde o concello se 
tramitase a solicitude de decla
ración de emerxéncia para a 
zona. O próprio delegado do 
Governo Diz Guedes 
.recoñeceu o Martes 3 de 
Febreiro a solicitude ainda que 
minutos antes a negara 
"porque non lle chegara a 
documentación". Esta era uoha 
das demandas da Plataforma 
Cidadá, que celebrou a segun
da manifestación o 1 de Febrei
ro reivindicando ademais a ur
xente construcción da autovía e 
a avaliación das perdas econó
micas en diferentes sectores. A 
Plataforma, integrada polos 
concellos da comarca, os em
presários, os pescadores, aso
ciacións de viciños, sindicatos 
e organizacións políticas agás 
o PP, chamaron aos concellei
ros da comarca a celebrar un 
peche de protesta., Asi o Mar
tes 3 de Febreiro, en Narón, en 
Fene, coa participación dos po
pulares, e Mugardos, os edis 
permaneceron pechados nos 

-concellos.+ 

Continente ainda non ten 
as licéncias legais 
en Ourense 

O hipermercado Continente 
ten xestionadas as suas 
licéncias de actividade 
comercial no concello de 
Barbadás mália que os ocu
pa maioritariamente terreas 
no concello de Ourense. 
Aproveitando unha senténCia 
recente do TSXG que obriga 
ao coléxio Luis Vives a regu
larizar a sua situación, o con
celleiro de lnfraestruturas 
Xosé Luis Rodriguez Cid ins
tou aos responsábeis de 
Continente a legalizar as 
licéncias mentres que a opo
sición, PSOE e BNG, pediu 
celeridade no proceso.+ 

Solicitan unha comisión 
para investigar os 
expedentes irregulares na 
Deputación de Pontevedra 

César Mosquera, portavoz do 
_ BNG na Deputación de Ponte
vedra, pediu un cámbio de atitu
de ao presidente da institución, 
Manuel Abeledo, en relación á 
revisión das cantas xerais xa 
que con~idera que ate agora 
houbo "ocultismo". Ademais pe
diu que· se forme unha comisión 
para detectar se houbo irregula
ridades.nas cantas dos exercí
cios de 1991a1996. Mosquera 
sinala defectos como datos ras
pados, borrados ou con tippex, 
contradiccións entre informes, 

· sinaturas de persoas que non 
teñen responsabilidades na De
putación, sempre responsábeis 
locais do PP, e ardes de pago 
antes de estar xustificados os 
gastos, entre outros. + 
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Alfonso Tellado 
'Din que a economia vai· ben, pero Ra~ilo quere que os salários 

non suban máis do 1, 1°/o' 

O al,lmento de benefícios de empresas e ban
cos durante o -pasado ano deberia ter o seu 
correlato no salário dos. traballadores, sinalá 
Alfonso Tellado, traballador de Bazán e Se
cretá rio de Negociación Colectiva da CIG, 

.central qüe celebrou a pasada semana as Xor
nadas Nacionais sob~e esta matéria. Tellado 
xulga que a prepoténcia da patronal e a desu
nión sindical provocan que haxa recortes sala
riais e un incremento da precariedade laboral. 

*P.C. 

Di o governo que a economia 
vai ben. Como afecta ese 
cámbio aos salários? 

Acaban de coñecerse os dados . 
económicos do ano 97 e os bene
fícios dos grandes bancos supe
raron o médio billón, cunhas mar
xes do 20% respeito do ano pasa
do, baixaron os tipos de interese 
e en Galiza hai un infornie das 
Cámaras de Comércio do que se 
Gieduce que estamos nunha boa 
situación. Pésie este panorama, 
Ramilo sae dicindo que a directriz 
ten que ser a de non superar o 
1 , 1 % de suba na negociación co
leiti va. Na CIG levamos meses 
traballafldo sob-re este tema e a 
nasa directriz é a de que_ ternos 
que superar o IPC e alén diso, 
cambiar de fórmula para acadar 
incrementos salaríais por riba. En 
todo caso, serán as próprias fede
racións de cada sector as que 
marquen a sua dinámica interna. 

Vostedes afirman que CCOO 
e UGT centralizan a nego
ciación colectiva. 

Tendo en conta os dados publi
cados polo Consello de Rela
cións Laborais, os salários gale
gas non chegan á média estatal, 
cando traballamos o mesmo nú
mero de horas. Non sei como os . 
próprios afiliados de CCOO e 
UGT lles toleran unha nego
ciación coleitiva sacada da seu 
contexto, sobre todo porque een
tralizan a negociación pero non 
os salários, que seguen igual. 
Coido que Galiza merece un 
marco de Relacións Laborais 
próprio, algo que non poden en
tender os que non teñen un pro
xecto de nación detrás. Esa si
tuación. cambiará cando a CIG 

· chegue a máis traballadores e te
ña máis peso. Agora a Mesa po
i o Emprego, pode facilitar un 
achegamento de posturas a nível 
sindical. A CIG xoga un papel 
moi importante porque vai abri
gar aos sindicatos _estatais a fa
cer públiéas as suas teorias e te
rán que asumir a realidade gale
ga para acadar solucións e acor
des. Veremos se realmente sae 
de aí un frente sindical amplo. 

Poderíase talar dun intento de 
CCOO e UGT de excluir aos 
sinéficatos nacionalistas? 

T emos problemas cos convénios 
que estamos negociando, porque 
se non che vale, non o asinas e 
quedas descolgado. Andan arga
llando contra nós e algún destes 
temas acabará nos tribunais, por
que estamos vendo que se trata 
de marxinar por marxinar. Non é 
xa que eles teñan un enfoque de 
negociación colectiva centralista. 
Hai máis. Cando a CIG está in
corpÓrada a ese convénio, se 
non o aceita non pode estar nen 
nas mesas paritárias. Pésie a to
do seguiremos estando aí para 
defender as nasas teses. O certo 
é que os traballadores galegas 

ternos máis horas que ninguén e 
menos salário que ninguén. Non 

. hai máis que mirar ás pensións 
que son un reflexo do que se co
tizou durante a vida laboral e nas 
que as diferéncias son escanda
losas. Os españois queren equi
pararse con Europa e nós ainda 
ternos qúe acadar a converxén
cia ca estado. 

Está en discusión a redución 
da xornada laboral a 35 horas, 
como repercuti-

biliten ás empresas ter máis e 
mellores méios de produción e 
non con subvencións ao amigo. 
Tamén hai que abordar a redu
ción drástica das horas extraordi
nárias, que son elementos distor
sionadores, mantendo se for ne
cesário as horas estruturais ou 
de forza maior. 

Ven de anunciarse a xubila
ción anticipada de 1300_ traba
lladores do estaleiro Bazán en 

Ferrol, trátase 
ria a nível labo
ral e salarial? 

Non se trata de fri-
Galiza merece 

dun intento de 
reéonversíón 
encuberta? 

, volizar un tema 
tan importante co
ma este e en moi
tos ámbitos estase 
tratando cun exce
so de frivolidade. 
Está máis que de
monstrado que a 
produtividade non 
é maior por estar 
máis tempo na fá, 
brica e que se in
crementou moito, 

un marco de 
R.elaGións 
Laborais próprio, 

Neste intre Bazán 
ten un aceitábel 
nível de empre
go, con 3700 tra
balladores no ca
d ro de persoal, 
máis os pastos 
inducidos que xe
ra. A xubilación 
anticipada afecta
ri a aos traballa
dores maiores de 

,. o que non se ..: 
! entende sen 
1 • . 

j un pro~ecto 
-! de nación detrás 

sobre todo polas 
mellaras tecnolóxicas. De feíto, 
empresas como Astano, Bazán 
ou Citroen poderian ter xa ir'npla
tada a xornada de 35 horas, pero 
outras,- polo momento terian moi 
complicado emprender esta refor
ma porque non se modernizaron, 
non actualizaron os seus recur
sos. Aí é onde tiña que actuar a 
Xunta, cun papel compensador, 
con subvencións a l+D que posi-

55 anos ou que 
cumpriran esa 

idade nos tres anos de aplicación 
do plano. Hai que ter en canta 
que a maior parte deles levan xa 
40 anos cotizados e a nós paré
ceno s positivo que se xubilen 
sempre e cando se manteñan os 
postos de traballo, tamén quere
mos a xornada laboral de 35 ha-

-ras e que se recoñeza o obxecto 
social, para poder a ceder ao 
mercado civil.• 

5 DE FEBREIRO DE 1998 

Indíxenas 
MANUEL CAO 

As matanzas de indíxenas en Chiapas son reveladoras do moi, 
to que resta para avanzar no respeito aos colectivos culturais, 
étnicos ou relixiosos que se poideron salvar despoi de séculos 
e séculos de asimilación ou eliminación física, programada po, 
los seguidores dos diversos impérios. Non · hai moitos anos, o 
internacionalismo estaba de moda. Para o sistema capitalista a 
internacionalización dos mercados e da produción e a coloni, 
zación de novas terras eran duas caras dunha mesma moeda. 
Para o socialismo o internacionalismo proletário era o antído, 
to idóneo para construír unha sociedade libre, sen explotado, 
res e explotados. Xa curados de espantos despois das experién, 
CÍ<!-S dun e doutro lado, parece claro que, e ben os model 
globais agachan grandes inxustizas e esquecementos parciais, 
sempre han de ter o no o apoio a loita c ntra as inxu tiza e 
dominacións concretas sobre grupo sociais ou culturai que t , 
ñen todo o dereito a de envolver e nun marc raz ná el de li, 
berdades políticas e económicas. 

A matanza ou erradicación de indíxenas e tá a converter e en 
algo habitual e rutinário. O meio d comunicación fan e ec 
de actos de violéncia indiscriminada contra a p voación au, 
tóctona en moito paf e do mundo. xa en Alxéria, Ko v , 
Chechénia, Burundi, Guatemala ou México e tamo diant da 
imposición dunha ociedade bre doutra. Non e trata da in, 
trodución do capitali mo ou do ocialismo enón da elimina, 
ción dunha sociedade e dun modo de vida e de costume por 
outro. Se nuns caso o motivo aducido poden er as riquezas do 
sochán, noutros é a loita pala vida e a recuperación dun pasa
do considerado esplendoroso, ou simplemente, a expul ión da 
povoación para expoliala e apropriar e do que po uen. Habi, 
tualmente, os agresore dos aborixe pertenecen a ociedad 
non moito máis avanzadas que necesitan do indíxena para rea
firmar o seu poder. Exi ten, hoxe por hoxe, moitas formas de 
impoñerse-sen recorrerá violéncia máis atroz e sanguiñenta. O 
poderoso pode selo sen asasinar ou violar, facéndo e respeitar 
pala súa superioridade económica, tecnolóxica e cultural. 

A. IGLESIAS 

'Non se trata da introduci / n 
do capitalismo ou do socialismo 

senón da eliminación dunha 
sociedade e dun modo de vida e de 

costumes por outro" 

O Estado de Chiapas, abandonado polos invasores ao control 
do indíxena, parece ser agora apetecido por grupos de terrate, 
nentes e negociantes que desexan apropriarse dos seus recursos 
naturais. Non quedan moitos indíxenas en Latinoamérica, ex, 
cepto nas zonas volcánicas e montañosas, pero aquí, nunha zo, 
na xa máis parecida a Guatemala, queda un colectivo que está 
sabendo organizarse desde o ponto de vista mediático e que por 
iso canta co apoio incondicional de case todo o mundo. Nou, 
tras tempos, non moi lonxanos, habería matanzas e matanzas 
que se atribuirían ás guerrillas e ao comunismo internacional e 
os indíxenas de Chiapas estarían absolutamente desamparados. 
Agora, as súas posibilidades de supervivéncia como povo au, 
~entan día a día, debido á maior sensibilidade para cos povos 
oprimidos e cos temas ecolóxicos , á crecente influéncia dos 
meios de comunicación globais e á desaparición de perigos para 
os poderes económicos diferentes dos próprios do desenvolve, 
mento e contradiccións internas do capitalismo como mod~lo 
global. Ademáis, agora, as ONG tamén son multinacionais. • 
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Mobilizacións dos gadeiros os dias 20 e 21 de Febreiro 

Chegan as notificacións 
da supertaxa mentres o SLG recomenda non pagar 
Mentres Manuel Fraga se reu
n ia con José Maria Aznar o 
pasado 2 de Febreiro, as pri
meiras notificacións das mul
tas por producción de leite 
chegaban aos gadeiros. Em
presas e coperativas instan 
aos produtores a que abonen 
a multa por sobrepasar a cuo
ta permitida. Pola sua parte, o 
Sindicato Labrego, maioritá
rio no sector, recomenda aos 
produtores non pagar as mul
tas xa que están recurridas 
as de anteriores campañas. 
"Se niguén as pagou, tam
pouco se deben abonar ago
ra", di Lidia Senra, secretária 
do SLG. Están convocadas 
duas manifestacións de pro
testa para os días 20 e 21 de 
Febreiro ademaís da mobiliza
ción do vindeiro 14 pola liber
dade de expresión, apoiada 
tamén por UGT, CCOO e CIG 
a raíz das detencións e car
gas policiais efectuadas leva
das a cabo na última tratorada. 

Tamén se coñecia o dia 3 de 
Febreiro a cantidade a pagar 
correspor:idente á campaña 
1996-97. A pergunta do depu
tado Guillerme Vázquez no 
Congreso , efectuada no mes 
de Decembro, o Governo res
pondia que a supertaxa ascen
de a 3.548 millóns de pesetas. 
Esta cantidade non se desglo
sou por comunidades autóno
mas xa que "ainda que as em
presas estean ubicadas nunha 
província, recollen leite en zo
nas diferentes". En toneladas, 
os produtores do Estado exce
derianse en 60.150 toneladas 
das 5.438.118 fixadas pala UE. 

O autor da pergunta, Guillarme 
Vázquez , chamou a atención 
sobre o feito de que os datos 
requeridos pola UE fosen en
viados desde a Administración 

Os gadeiros manifestáronse nos seus tratores na coruña o dia 20 de Xaneiro. 

o 20 de Outubro, o dia despois 
da xornada de eleicións auto
nómicas. Tamén o SLG analisa 
en clave eleitoral a chegada 
das multas. Desde o sindicato 
opínase que a consellaria de 
Agricultura, que dirixe Castor 
Gago, "está tratando de cobrar 
as multas antes do mes de 
Agosto xa que de~pois están 
inmersos en campaña cara á 
eleicións municipais". A arbitra
riedade coa que se calculan as 
multas foi denunciada polo 

SLG, xa que se dan casos de 
produtores pequenos cunha pe
nalización desorbitada. 

Emílio López, deputado na
cionalista no Parlamento, sinala 
que "son desde calquera ponto 
de vista ilegais" e as describe 
como "experimento con gaseo
sa consistente en intentar o co
bro dun anaco de cuota calcula
do arbitrariamente en base a 
critérios políticos e nunca xurí
d icos". O deputado chega a 

O IGAPE comprometérase a financiar a empresa e ainda seguen á espera 

A Xunta tarda dous meses en convocar 
á mesa de negociación para reflotar a Onza de Oro 
~ P.C. 

O pasado Xoves, 29 de Xanei
ro, comezaban as mobiliza
cións dos traballadores da con
serveira La Onza de Oro dian
te das dependéncias ·adminis
trativas da Xunta para solicitar 
o inmediato cumprimento dos 
compromisos adquiridos hai 
máis de dous meses. Daquela 
o IGAPE apalabrara -un ha in
xección de capital para reflotar 
a empresa que nunca chegou 
a facerse efeitiva. Polo momen
to, desde a administración rea
bríronse as conversas e convo
cóuse á mesa de negociación 
para o luns 8 de Febreir,o. 

Foi necesária a mobilización 
dos traballadores da conservei
ra La Onza de Oro para quff a 

administración retomara as con
versas co Consello de Adminis
tración, os traballadores e sindi
catos. Segundo explica o res
ponsábel sindical da CIG, Rami
ro Oubiña, nestes momentos a 
administración fíxose cargo dos 
custes dunha auditoria, iniciou 
xestións con empresários do 
sector para que se comprome
tan a participar no accionariado 
e anunciou que o IGAPE porá o 
aval, necesário para solventar a 
sua crise financieira. 

A .conserveira decretara sus
pensión de pagos e hai máis 
de dous meses, tras mante.r 
conversas co IGAPE, este or
ganismo comprometérase a 
dar un aval de 250 millóns de 
pesetas par.a que a empresa 
recuperara a liquidez. A inxec-

ción de capital nunca chegou a 
facerse efeitiva, o que provo
cou un empeoramento da crise 
que viña sofrLndo. 

Oubiña sinala que "non se sabe 
se realmente se van c;:umprir os 
novas compromisos, estamos á 
espera da convocatória da me
sa para que se aclare a situa
ción, pero de non chegar a un 
acordo -manteremos o calendá
rio de mobiizacións". 

Nestes momentos a, conserveira 
realiza labores de limpeza de 
peixe para outras -empresas do 
sector, ao negarse os proveedo
res a deixar as mercaderías sen 
pago prévio. lsto está afondan
do a sua crise económica e a 
perda dunha parte importante 
do seu mercado.• 

perguntar á Xunta que tipo de 
gravamen é a supertaxa e quen 
é o que ten que pagar e o que 
executa a sanción. As notifica
cións son enviadas aos gadei
ros desde as empresas que lle 
mercan o leite. 

Na entrevista mantida entre 
Fraga e Aznar falouse de leite 
pero segundo indicou o presi
dente da Xunta non da superta
xa senón da concesión de axu
das para modernizar o awo: re-

A PANARO 

tirar aos vellos gadeiros e in
centivar aos novos. Pala sua 
parte, o conselleiro Castor Ga
go, na apresentación do novo 
sel o de Ternera Gallega, atacou 
aos produtores por adicarse ás 
tratoradas e non á moderniza-

. ción do agro "como por exem
plo en Asturias". Desde o Sindi
cato Labrego sinalan que o pre
sidente da Comunidade Asturia
na, Sergio Marqués, tamén do 
PP,· ten a intención de que a su
pertaxa non rec·aia no sector.• 

A. EIRÉ 

Os balanzas das caixas e 
o proceso de fusión 

Osjnforrnes anuais das entidades creditícias, antes tan opacas, sobre 
·rodó á hora de publicitar os seus benefícios, forman hoxe parte sus
tancial da sua imaxe. No caso das caixas galegas a importáncia dos 
resultados dos últimos exercícios teñen maior releváncia polo reflexo 
directo no proceso de fusión_. A inciqéncia dos balanzas na nego
ciación que terán que levar as caixas galegas, maiorrnente as do Sul, 
é determinante. Os distintos índices a sopesar nas análises bancárias, 

.. do que a conta de resultados non é sequer o máis importante, van de
terminar non só o modelo de futuro da nova entidade, senón tamén 
as persoas (pésie aos pactos) que van ser os responsábeis de capitane
ar a nova entidade impulsándoa na dirección axeitada. Entran asi en 
xogo, nun lugar tan relevante como o pasivo e o activo, a distribu
ción dos créditos, o índice de morosos, os índices de adecuación, as 
marxes de intermediación e explotación ou o índice de eficiéncia. 
Débese ter en canta, finalmente que estes dados son indicativos, al
gúns demostrativos, dunha práctica, pero que as caixas son uns ins
trumentos públicos de desenvolvemento e como tal teñen que actuar 
con todas as suas consecuéncias, fuxindo da sua conversión nun sim
ples banco cara a onde as impulsa o soplo político dunha tendéncia 
da dereita e os intereses dalguns executivos. Parafraseando a parábola 
dos Denários poderiase dicer que os galegas non lle entregarnos os 
nosos aforras ás caixas para que os enterren no interbancário. • 
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Segundo denunciou Cristina Garaizábal na apresentación da.revista· Andaina . 

Aproveita.1 a 'corrupción de menoresr · · 
para introducir medidas rea~ciónó~q~ J'º Código PenQI 

• • ' _- ~ ~ - • 1 

O pasado Venres 30 de xanei
ro, apresentóuse en Composte
la o número 18 da revista An
daina. No acto, a psicóloga fe
minista e colaboradora da re
vista, Cristina Garaizábal anali
sou as repercusións da nova 
reforma do Código Penal para 
modificar ·as penas por 'corrup
ción de menores'. 

Segundo Garaizábal, o PP es
tá aproveitando a alarma so
cial provocada poJo tratamen
to que se lle deu nos méios de 
comunicación a casos como o 
Arny para introducir elementos 
reaccionários na lexislación co 

Cristina Garai:r:abal, 

apojo de todos os grupos polí
ticos. 

Os numerosos· caso_s de prosti
tución, pornografía e delictos 
de caracter sexual dos que fo
ron vítimas menores nos últi-
mos meses, provocaron a alar
ma social segundo Cristina Ga
raizábal, polo tratamento sen
sacionalista que se lles_ aeu 
nos méios de comunicación. 

Mália comprender que parte 
desta alarma débese á maior in
defensión na que se atopan os 
rapaces, esta increméntase 
cando a sexualidade está polo 

·A. IGLESIAS 

Os labirintos do carpo 
de Lourdes Méndez 

Manipulacións ideolóxicas, 
saberes científicos e obras de arte 

A 

médio, convertíndose en pánico. 
A colaboradora de Andaiana 

· entande que este sentimento 
xeralizado que se espalla pala 
sociedade está permitindo ao 
PP introducir medidas que fa
vorecen a exclusión e satani
zación de determinados coleiti
vos, ademais de dificultar, can
do non impedir, o disfrute da 
própria sexualidade aos ado
lescentes. 

Tomando como exemplo o ca
so Arny, Garaizábal explicou 
<.:J ue se están apresentando 
como "monstros" a todos 
aqueles que manifesten unha 

conducta sexual distinta da 
que desde a moral tradicional 
se considera boa, é dicer, "as 
relacións heterosexuais e den
tro do matrimónio", abríndose 
diste xeito a porta para que no 
resto dos casos sexa cuestio
nábel. 

Para Cristina Garaizábal, mália 
as dificultades que supón, o Có
digo Penal non pode asignar un
ha idade concreta apartir da que 
se considera que un rapaz é 
adulto e está capacitado para 
tomar as sua próprias decisións 
canto ás relacións sexuais que 
quer manter. • 

M. VEIGA 

Proibido compartir 
Coa lei na man está proibido prestar discos. Moitos lévano inscrito 
no "aro. Tampouco é legal gravar fitas magnetofónicas, ainda quepa, 
radoxicamente quen merca unha fita virxe paga, incluidos no seu 
prezo, o5 direitos de autor. Os bares deben pagar tamén· os mesmo 
c,iireitÜS por dispoñer de televisor ou de música. Os vídeos indican ao 
comezo que a sua reprodución pública está perseguida pala lei, coa 
mesma terminoloxia que se usaba nas películas do Oeste para referir, 
se aos atracadores de bancos. Está sancionada a reprodución de libros 
e alguns periódicos colocan debaixo da sua mancheta esta frase: "Esta 
publi<:0ación non pode ser reproducida, nen en todo nen en parte, 
nen rexistrada en, ou transmitida por, un sistema de recuperación de 
información, en nengunha forma nen por nengún méio, seña mecá, 

.nico, fotoquímico, e~trónico, magnético, electroóptico, por fotocó, 
pia, ou calquer outro, sen o permiso prévio por escrito da editorial". 

Todo isto non representa máis que o traslado aos produtos culturais 
dunha lexislación moi arraigada no capitalismo. Na Inglaterra de 
fins do século XVIII ainda era posíbel aforcar a un nena por roubar 
un trapo de algodón. Din que unha vez un lider congoleño -terra 
na que predominaba a vida comunal-, ao saber os códigos legais 
portugueses, perguntoulle a un portugués en tono de rexouba: "Que 
castigq hai en Portugal para o que poña os pes no chan?". • 

f 

DA~ TERRA 
AHBAL.L.ADA 

A 
.democrácia 
do xamón 

A ver hijho! A ver se ti me 'sa, 
bes, que fun aí a Pontevedra, 
que pedín un piso e non me sa, 
ben dicir. Me hablo allí una ra, 
paza y me dijho que eso era para 
quien cobraba por riba de un 
millón setecientas al año. ¿Pero 
eso quién lo gana? Un millón lo 
ganan ellos. Le dijhe a ver si lo 
pueden mover, pero ella me dij, 
ho que eso no había quién lo 
moviera, que eso lo tenían arri, 
ba y ellos hacen lo que les dá la 
gana. Pero eu mireina así, pú, 
xenlle os ollas que ela tivo que 
baixar a cabeza. E eu díxenlle: 
mire que eu son probe e xa vi, 
ñen a Pontevedra tres veces e 

isa non é unha broma que eu 
non encentro os carros na calle. 

É que, sabe? Eu vivo cun fillo 
en Pobladores, pero o mes que 
ven cásalle unha filia ao dono e 
van nos botar. Eu que fago? E 
eses pisos da calle Aragón son 
tan feitiños. Agora estou a pa, 
gar coarenta por unha merda e 
alí pagaria vinte e era meu. 

Pero logo! Se non llo dan a un, 
ha probe coma min, a quen llo 
dan? Danllos a eles, aos deles. 
Mire, é coma foi sempre, se non 
tes un amigo ou non lle das un 
xamón ou algo non hai nada. 
Pero que queren? Que vaia coa 
cona arrastrada polo chan. Vou 
ir ao notário que vive a,í ou ao 
fillo que é avogado, paréceme, e 
sempre me tratou ben, a ver si 
~llos me hacen algo, aunque 
tenga que gastar, porque ellos 
saben y me pueden preguntar, 
porque me dijho unha amiga 
que me tienen que contestar 
cun sello deses, para que si o 
para que no, pero que me tie, 
nen que dar un papel deses cun 
sello. A ver si el notario de ahí 
me mira como está, aunque 
tenga que darle cinco mil pese/ 
tas ou así, pero ellos saben. 
Gracias hijho e-perdoa! + 
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A Xunta esquece 
o servizo sani~rio 
aos enfermos psíquicos 

A Federación Galega de Aso
ciacións de Familiares de 
Enfermos Mentais (FEGAFES) 
denúnéia a falla de presupostos 
por parte da Xunta para finan
ciar servizos sanitários a enfer
mos mentais crónicos. Desde o 
desmantelamento dos hospitais 
psiquiátricos, a F~deración 
agrupa a dez entidades que 
tentan cubrir o valeiro asisten
cial á comunidade de enfermos 
mentais crónicos. Estos servi
zos, que debería ter pasto en 
marcha a Administración, están 
sometidos a un control e a un 
seguimento que para garantir 
unha atención adecuada pero 
segundo denuncia a FEGAFES 
non reciben unha retribución 
económica por parte do Execu
tivo proporcional aos servizos 
que están prestando.• 

A ANOC denúncia 
o recorte da liberdade 
de expresión en Santiago 

A Asemblea Nacional de Ob
xección de Consciéncia 
(ANOC) ven de denunciar "o 
recorte da liberdade de 
expresión e a persecución 
política" que sofre esta orga
nización por parte do gover
no municipal de santiago. 
Segundo sinalaron, dous dos 
seus membros foron detidos 
o pasado 30 de Xaneiro, día 
internacional da paz, cando 
realizaban un mural 
antimilitarista nun muro de 
formigón, actividade para a 
que solicitaran permiso no 
rexistro municipal con 11 
dias de antelación. Este acto 
estaba emarcado na campa
ña a prol da obxección de 
consciéncia que a ANOC de
senvolverá durante este ano 
e que inclue charlas, 
debates, asesoría técnica e 
mobilizacións "para facer ex
tensivo entre a sociedade ga
lega o direito constitucional a 
obxectar ao militarismo". Es
te programa desenvolverase 
coa colaboración da CIG, a 
AS-PG e as organizacións 
estudiantis MEU, CAF e 
CAE.t 

Á venda o primeiro café 
etiquetado en galego 

Cate Obradoiro, o gran decafe 
de Galiza é o xeito como se 
apresenta no mercado un novo 
cafe etiquetado íntegramente 
en galega. Envasado e torrado 

pola empresa 
Comercinco em
pezouse a distri
buir no sector da 
hostelaria e ta.: 
mén se pode 
adquirir nos su
permercados 
galegas O Me-
1/or. Apresénta
se en paque
tes de 250 
gramos e de 
un quilo e nas 
variedades de 

natural -con 
envase de cor verde- e de mis
tura -en amarelo-, tanto en 
gran como molido. Nos paque
tes recóllese un .gravado do Ma-EDICIÓNS 
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Os movementos de obxeción de conciéncia móstranse contrários porque permanece a inabilitación IU privatiza 
os dados 

O PP pretende suprimir as penas dé cárcere 
aos insubmisos para amainar o impadó social 

: dos-seus afiliados 

-*A.E. 

O Partido Popular, co apoio 
de CiU, ven de apresentar no 
Congreso un proxecto de lei 
que troca as penas vixentes 
para os insubmisos (6 meses 
de cadea, 8 a 14 meses de 
inabilitación pública) por un
h a sanción administrativa 
dun máximo de 8 anos de 
inabilitación pública. Os mo
ve me ntos de obxeción de 
conciéncia móstranse en con
tra considerandó que o único 
que intentan con estes cám
bios é acochar a represión. 

Os insubmisos seguirán a ser 
penados pala lei , pero o PP, des
pois de pactar con CiU, tenta su
primir as penas de privación de 
liberdade e as multas e diminuir 
as penas de inabilitación, edulco
rando destt? xeito o impacto so
cial e rachandoa estratéxia deste 
movimento que facia da entrada 
na cadea unha bandeira. A inabi
litación tan moita menos contes
tación pública, polo próprio xeito 
de producirse e o menor impacto 
emocional público. 

A inabilitación reflexada nos 527 
e 604 do Código Penal inclue a 
incapacidade para desempeñar 
"calquer emprego ou cargo ao 
servício de calquer das Adminis
tracións, entidades ou empresas 
Públ icas e dos seus Organis
mos autónomos, e para obter 

Seguirán penados pola lei, pero o PP quer arriar a ban4eira que da entrada no cárce
re ~ion 01 iruubmisos. Na foto César Aguiño ingresando en pñsión. · A. IGLESIAS 

subvencións, bolsas ou axudas 
públicas de calquer xeito". 

O Movimento de Obxeción da 
Conciéncia da Coruña afirman 
que este cámbio ~ue pretende 
realizar o PP "lonxe de ser un lo
gro naso, é un fracaso dos distin
tos govemos que, ante a onda de 

desobediéncia civil non-violenta 
. ·posta en marcha desde os gru

pos antimilitaristas, n,on souberon 
dar unha resposta axeitada e ti-. 
veron que ir modificando os dife
rentes castigos aos insumis·os". 

O MOC afirma que o que preten
de b PP con estes trocos nos 

castigos é "tentar acochar a re
presión, ao tempo que se esfor
zan por desnatural•zar o debate,
restándolle contido antimilitaris
ta". Este proxecto segue a pena
lizar a obxección de conciéncia e 
a insumisión. Desde o MOC con
sidérase que a inabilitación públi
ca non deixa de ser outra causas 
que "unha morte civil é- un casti
go a unha conductas _que nos 
consideramos exemplar e nece
sária na consecución dunha so
ciedade máis xusta e solidária". 

Denúncian asimesmo que este 
proxectó de leí, de aprobarse, non 
teria consecuéncias para os mo
zos que, . seguirido a caJJlpaña co
lectiva de desobediéncia civil aos 
exércitos, chamada insubmisión 
nos .cuarteis, desertan p1.,1olica
mente dos recintos militares de
claráFldose obxectores. A estes 
antimilitaristas o Exército esta0s a · 
someter a consellos de guerra. 
Xa se realizaron catre e están 
pendentes outros 34 para próxi
mas datas. Os xulgados foron 
condenados a tres anos de cadea 
no castelo militar d~ Alcalá. 

O MÓc afirma que o seu obxec
tivo fundame.ntal non é a despe-

~ nalización da insubmisión , se
nón despertan un auténtico de
bate social sobre· o modelo de 
defensa, por isa, ante a chega
da do.:.exército profisional, puxe
ron en marcha a campaña de in
submisión dos cuarteis. • 

O NACIONALISMO, A VITIMA INDIRECTA DE ETA 
MANuEL VEIGA 

pagandfsüco a esa España en devalo. Coa sua 
atr cidade, os abertzales de ET A axudan a pre, 
parar, dia a dia, a caricatura dun nacionalismo 
agre ivo, vi ceral e irracional , é dicer o contrá, 
rio do que tratan de explicar e defender os de, 
mais nacionalistas. 

Dirá alguén que o poder non teria remilgos en 
descalificar canto fixera 

tos aos gandeiros que sacan ás estradas os seus 
tractores, pero a maioria dos cidadáns com, 
prende o problema da cuota do leite e as cá, 
maras retratan a gahdeiros agredidos, non· 
agresores. No País Basco hai moito tempo que 
non se ven imaxes como aquelas da policía 
roubando nos comércios de Renteria a come, 
zos da transición, pero as que si se ven son as 

contrárias. O Estado 
falta a quen se lle opuxe, 
se, mesmo recurrindo á 
mentira. O problema es, 
rá en que as intoxica , 
cións propagandísticas 
sempre teñen os seus in, 
convenientes, sempre 
hai quen as descubre, en 
cámbio que ETA mata 
non é unha mentira, nen 
unha distorsión e os ci, 
dadáns -todos- sábe, 
no de sobras. Persoaxes 
corno o ministro Mayor 
Oreja son perfectamente 
conscentes da baza que 
teñen entre mans e non 
resulta casual que as ca, 
ñoneiras mediáticas 
aponten case tanto con, 

'P . ersoaxes como o 
puido sentirse tentado a 
cometer accións ilegais, 
pero acaba pagando un 
prezo político por elas e 
asi resultou no caso 
GAL. O prezo político 
das mortes de ET A esta, 
no a pagar Arzallus, as 
ikasrelas e todos aqueles 
que se definen como na, 
cfonalistas. 

tra Arzallus, como contra 
a própria ET A. O pasado 

ministro Mayor Oreja 
son perfectamente 

conscentes da ba~a que 
teñen entre mans e non 

resulta casll:al que as 
cañoneiras mediáticas 

aponten case tanto 
contra Arzallus, como 
contra a própria ETA" 

O Estado demostrou ser 
cínico ahondo corno Pª' 
ra resistir o custo duns . 
cantos rnortos á cámbio 
de reforzar o consenso 
ao seu redor e de poñei
unha sólida barreira -
mesmo social- frente 
ao nacionalismo. Con 
ET A o Estado gaña ere, 

31 de Xaneiro o diário El País insertaba unha 
fotografia dun home encarapuchado rornpendo 
cun pau unha cabina de teléfono. Debaixo esta, 
ba impresionado o seguinte texto: "A violéncia 
nacionalista no País Basco". En contextos asi 
emprégase a cotio o termo nacionalista. 

dibilidade e o nacionalismo en xeral pérdea. O 
Estado pode aguántar esta situación anos, 
mentres o nacionalismo galego, basco .e cata, 
lán vese obrigado a andar con pés de lá, ob, 
viando os problemas reais das suas respeitivas 
nacións e obrigado a fundirse un dia si e outro 
tamén en-abrazos hurnanitários cos seus adver-

Izquierda Unida, cuxa 
principal organización é o Par
tido Comunista de España, 
decidiu xestionar os arquivos 
da sua afiliación através dun
ha empresa privada e esta pe
diu aos militantes da organiza
ción a actualización dos dados 
a meio do correo. Os mtlitan
tes que recebiron a solii-!t,Jde 
protestaron alarrr , :, .. .- -: a di
rección de IU de.:•d:t .. -. parali
sación desta medidc.·. Precisa
mente o PCE foi unha organi
zación que, por mor do golpe 
do xeneral Franco, tivera que 

· agachar os seus arquivos pa
ra protexer a identidade dos 
seus militantes. Se cadra hoxe 
os seus dirixentes teñen maior 
confianza na imposibilidade 
unha involución.+ 

O Estado pennite 
representantes 
do País Basco e Catalunya 
ante a UE 

CiU reclama do Governo 
central a criazón duoha_ co
misión bilateral Estado-Ge
neralitat para asuntos euro
peus, para que deste xeito 
Catalunya non quede sen 

· representante cando o Esta
do negócie ante a Unión Eu
ropea algQ que lle afecte di-

.· rectamente. Os bascas, pola 
sua banc:;la, xa teñen unha 
institución semellante, xa 
que desde finais dos gover
nos do PSOE, Euskadi pode 
te.r un representante próprio 
ná delegación españ.ola ante 
a UE cando se traten cues
tións que afecten 
directamente ao País 
Basco.+ 

Goniález apoia 
a Almúnia 
como candidato do PSOE 

No PSOE o proceso de suce
sión xa está praticamente cul
minado. O ex secretário xeral, 
Felipe González, que deixara 
no aire a posibilidade da sua 
volta, anunciou que apoia a 
candidatura do actual secretá-

rio xeral, 
Joaquín Al-· 
munia, á 
presidéncia 
do Gover
no central 
nas vindei
ras 
eleicións · 
lexislativas. 
Pero hai 
outras opi-

Joaquin Almunia. nións, o ex 
ministro 

Josep Borrell, que no último 

Un elemento, sen embargo, está a irrumpir 
con forza neste proceso, distorsionándoo gra, 
vemente. T rátase de ET A. Cos seus atentados 
salvaxes, fundados na exaltación da violéncia 
corno eixo da política, contribue· a criar un 
enorme caldo de cultivo contra o nacionalis, 
mo en xeral. Sen ET A, ao Estado español só 
lle quedaba, desde o ponto de vista argurnen, 
tal, un discurso vellouqueiro, esencialista e 
pouco acorde cos cámbios actuais. A teoría de 
que o español é sinónimo de moderno e o ga, 
lego paralelo d.e atraso, razonarnento baselar 
do españolismo no século XIX, está hoxe en 
franco retroceso . .Sen ~mbargo, as irnaxes de 
sangue, vertida por persoas que se autodefinen 
como nacionalistas, fornecen, tras o seu nada 
casual e cada vez máis acentuado bombardeo 
televisiv~¡. Qlll:\_ in~¡¡p~rasf 9 J~:valiosp filón pro, C ·i:_t9 _ é_ qu~~ tarnén Diz Guedes ch~a-viol~, __ sários políticos.• , . . . 

- congreso socialista postulóu
se como candidato á secreta
ria xeral; anunciou que pode
ria apresentar a sua candida
tura na Executiva do PSOE. 
O presidente de Extremadu
ra, Juan Carlos Rodríguez 
lbarra, coñecido pota sua 
filiación guerrista, 
paradoxicamente criticou a 
candidatura de Almunia e 
propuxo que o candidato se
xa de novo Felipe 
González.+ 
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a arrasar os cultivos de coca antes de cinco anos 
*ÁFRICA LÓPEZ I A PAZ 

O governo do ex-ditador Hugo 
Banzer está satisfeito tras con
seguir eliminar as sete mil hec
táreas de pranta de coca acor
dadas cos Estados Unidos pa
ra o ano que rematou. Banzer. 
acordou un plano de erradica
ción total das plantacións nos 
vindeiros cinco anos ante a 
ameaza de sancións dos norte
americanos que pretenden le
var este proceso até o final 
cando non hai alternativas para 
os produtores de folla de coca. 

As sancións económicas ncin só 
procederían dos Estados Uni
dos senón de organismos in!er
nacionais como o Banco lntera-

laranxa réndenle só 60.000 pe
setas. A mesma superficie adica
da á coca representa un gaño 
cinco veces.superior. 

Coca cero 

·mericano de Desenvolvimento, 
o Banco Mundial e o Fondo Mo
netário lnternaCional. En cartas, 
implicarían 2.300 millóns de do
lares menos para Bolívia nos 
vindeiros cinco anos. 

Os defoliantes norteamericanos arrasan os campos de coca. Os cultivos de recámbio son unha ruina. 

O chamado plano Coca Cero é, 
en boa parte, produto da anun
ciada intención dos Estados Uni
d os de deixar de financiar os 
abandonos das plantacións. Oes
te mes en diante, o Governo boli
viano pagará menos cando se 
queimen as hectáreas de follas 
de coca e comezará a incentivar 
os translados das xentes das ze
n as ·cocaleiras cara ás pouco 
atractivas e abandoadas minas 
de estaño do Norde de Potosí. 
Ademais desta medida, no Cú
mio lberamericano celebrado en 
Novembro na llla de Margarita, 
Banzer demandou unha avalia
ción deste proceso, non emitida 
só por Estados Unidos , senón 
coa intervención dos paises inte
grantes da OEA. Desde Estados 
Unidos, sinálase que a certifica
ción está nas suas mans mentres 
sexa o país que pon os cartas. 

O governo de Banzer teimou en 
cum'prir o acordado ·cos Estados 
. Unidos como os anteriores exe
cutivos e, mália .o tempo perdido 

nas eleicións parlamentárias e 
presidenciais do primeiro de Xu
ño, antes que rematara Decem
bro, xa se tiñan erradicado as 
7.000 hectáreas. O governo ex
presou a sua satisfacción polo 
éxito-ae non ter causado derra
m amento de sangue nengún 

ademais de ter descuberto plan
tacións de coca e marihuana lon
xe dos emprazamentos habituais. 

Nos primeiros meses do-pasado 
ano, Gonzalo Sánchez de Loza
da, antecesor de Banzer, man
dou destruir 3.141 hectáreas mai 

MONOGRAFIAS D·A HISTORIA DE GALICIA 

!Historia da Música 
(ja[ega 

Cantos, cantigas e cánticos 
Maria Pi{ar !4lén 

O Cine en (jaúcia 
Xosé-g{pgueira 

xa á venda 

A 
E D 1 C !.2._N.,.~ 
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o anúncio de supresión de culti
vos provocara choques armados, 
rifas, saltos e protestas sobretodo 
na zona de Chaparé, a de maior 
producción de coca excedentária. 
O resultadio foran vários labregos 
mortos e deceas de feridos. Ao 
acceder ao poder, Banzer che
gou a un acorde coas federa
cións de produtores de folla de 
coca do Chaparé. Estes queima
ron as hectáreas que excedían 
do volume que poden certificar 
como destinadas ao chacheo, a 
mastigación de folla de coca que 
os colonizadores españois proibi
ran primeiro e aútorizaron des
pois como droga de traballo. 

O Governo paga con cartas esta
dounidenses 2.500 dolares de 
compensa.ción por hectárea 
queimada. Pero os programas 
alternativos, que consisten no 
cultivo de banana, palmito, mara
cuiá, cítricos, té e, nalguns ca
sos, explotacións gandeiras, non 
funcionan a quince anos do co
mezo dos planos de erradicación 
da pranta de coca, da que xa le
van queimados 50.000 hectáre
as. A comercialización de produ
tos con pouca marxe de ganán
cia non ten unha saida doada en 
zonas con cativas vias de comu
nicación. Vintecinco mil quilos de 

No ano 1967, outro ditador Re
né Barrientos, aceptou a axuda 
da intelixéncia estadounidense, 
de costas ás disposicións legais 
internas, para controlar á guerri
lla e aos mineiros. Na década 
dos setenta o soporte económi
co dirixiuse fundamentalmente 
a substituir as plantacións de 
folla de coca sen ten en conta a 
realidade sócio-económica das 
zonas produtoras. Nos 80, a 
preséncia de policías da DEA 
(departamento norteamericano 
de represión da droga) en Bol í
via incidiu nunha política moi 
agresiva contra os produtores, 
desaparición de labregos e rela
ció ns de connivéncia entre a 
DEA, os traficantes e os pol íti
cos , como as investigadas ao 
descubrir enormes laboratórios 
de procesamento de cocaina en 
Huanchaca; no Leste do país, 
en 1986. E significativo que 
máis de mil millóns de dolares 
fosen destinados ao problema 
da coca durante ese periodo, o 

G. L UCA 

Gran negócio en Asia 
O Fondo Monetário Internacional (FMI) tiña todas as sillas de 
primeira fila para observar a caida do cometa asiático desde o seu 
cuartel xe~al de Washington. Agora que o corpo brillante pegou 
contra as lousas e os tigres se laian do incéndio, da choiva de fais, 
cas e· cascotes e da ruinq. universal, o consello do FMI di que o es, 
pectáculo yalia a pena. Primeiro animou a especuladores de todo o 
mundo a xogar con Corea do Sul, Indonésia, T ailándia e Malásia, 
que daban rendas millonárias polo capital e tiñan un estado poli, 
ciáco co:ry torturas de alta tecnoloxia:. Cando correu a voz de que o 
banco do irmán de Suharto, as inversoras da família do militar que 
govema en Seul e os prestamistas de Malasia, non tiñan con que 
pagar, os inversores reclamaron toda a pasta. E a repetición do to, 
comocho presidencial de Albánia, que acabara a cañonazos e ain, 
da non está apagado. Agora o FMI concede viáticos para os inver, 
sores occidentais nos tigres asiátics poderen cobrar,, na maioria dos 
casos a conta de liquidar usuráriamente as empresas asiáticas que 
hai só tres meses puñan como modelo de fervor obreiro, sa1ários de 
risa e· alta calidade. Gran negócio só estorbado por algúns Casan, 
dras de mal agoiro, espantados polo perigo que pode representar en 
breve o pésimo exemplo da estabilidade china.• 
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Moitos foron os mestres represaliados tras o 36. 
A escala foi lugar privilexiado de opresión na 
~usca do control ideolóxico que o franquismo 
cria imprescindíbel para rrianter o se.u rexime 
castrador. Roxélio Pérez (1897-1963), Roxerius, 
entra de cheio nesa triste lista dos que viran co
mo dun golpe se truncaba o proxecto galeguista 

tan fortemente artellado. Roxerius é víctima asi 
do siléncio ao que abrigaron en vida e se lle 
condenarán "tras a marte. No camiño de restau
rar a nosa própria história ofrecemos estas pá
xinas nas que se amos a a proxección do pe
dagogo, do mestre, do poeta e· articuiista e, enfin, 
do galeguista comprometido que foi Rox_erius. 

R etrato dun educador popular 

ANTON COSTA RICO 

Roxelio Pérez González (Roxe
ri.us), rianxeiro, nado no ano de 
1897 foi "un de tanto·" corno di
ría o querido amigo, mescre e vi
ci ño de Ribad o D. Gregario 

anz, que nos deixou hai varios 
meses con 97 anos recén cumpri
dos, logo dunha vida baril; foi 
Roxeriu un de tanto , máis ta
mén un entre o primeiros. 

Roxerius aparece na escea a fins 
dos anos vinre como mestre 
pontevedrés, renovador e gale
gui ca, abrindo un persoal rego 
no s mpre admirado El Pueblo 
Gallego, cando no 1927 e cribe 
dirixíndo e .. Ao escolante gale
gas", para alientar a nece ida
de educativa dos neno e mar
car o camiño para "A única po-
ibel pedagoxía" tal como 

úrulou outra das súas lú
cida colaboracións de 
pren a. 

"O problema da e cola 
na Galiza ~ e a "Gale
g u ización da e -cola" 
o upar n empre a úa 
atención: 

persoalidade. Namentras, a esca
la seguirá sendo unha instituzón 
valeira de toda siñificación trans
ce nden ta 1 ', escribía no 1929, 
cousa que reafirmaba pouco 
despois ao dicir: "A escola n'a 
Galiza vive divorciada da sua 
verdadeira finalidade" indicando 
que non ía ser abondo a coofi
cialidade, sendo "mester moito 
máis de car::i. a unha Galiza ceibe 
e dona de si mesma". 

Foi Roxerius un dos primeiros e 
máis decididos obreiros na obra 
republicana da educación popu
lar, desde o eu posto de inspec
tor do en ino como se pux9 de 
manifesto co seu laborío a prol 
da realización de conferéncias e 

actos culturais 

. na Galiéia rural e a prol da crea
ción de bibliotecas escolares. I)é
bese saber que entre 1931 e 
1933, a provincia de Pontevedra 
vaise poñer, por man de Roxe
rius, no cuarto posto entre todas 
as do Estado en canto á creación 
de bibliotecas escolares: 115 fo
gares de luz, enclaustrados e de
purados a partir de 1936. Na mi
ña memoria de neno de fins dos 
anos cincuenta permanece imbo-
· rrable aquel armario escolar a~ei
gado de libros que o mestre, que 
non era dos ruíns, non nos deixa
ba acariñar; ¿que seríáll aqueles 
libros? ¡Que ian ser!: a biblioteca 
escolar doada polo Patronato das 
Misións Pedagóxicas, tal como as 
potenciadas por Roxerius. 

A súa atención constante á "nova 
escota rural galega", ás escolas 
-agrarias, á práctica dunha pedago
xía activa, presidiu de por sempre 
a acción e ás orientacións <leste 
inspector atento permanentemen
te á galeguización do ensino. 

Roxerius, un de tantos, si, por
que sabemos hoxe que no rou
baron un soño e mesmo unha 

estrela tecida entre moitos (Vi
queira, Risco, Otero, Alvaro 
das Casas, Bal, Ben-Cho-Shey, 

Vilar Ponte, García odar, 
Alonso Rios , Toba, Johan Car
balleira, o mozo Avelino Pou-

sa ... ); e un dos primeiros, ta
mén, polo seu verbo rexo, com
prometido seguro no esencial, 

un manancial da montaña, o 
propio dun educador de 

caste,- renovador e 
galeguista. + 
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Manuscrito de Roxerius 
do ·artigo de Carballeira. 

2-3 
A produción poética dun 

ensinante exemplar. 
ANTÓN CAPELÁN 

4 
Da escala aos xornais, 

a renovación do ensino. 
ISABEL RIV AS BARRÓS 

5 
A transformación 

da escala, un soño 
tronzado. 

ROXÉllO PÉREZ POZA 

6-7 
Prego de descargos. 

Da militancia 
na República á represión 

no franquismo. 
XESUS SANTOS 

8 
O Íl"lxel curmán 

de Manoel Antonio. 
BOROBÓ 

Coordenación:· 
CARMEVIDAL 

X. ENRIQUE ACUÑA 

ARANTXA ESÉVEZ 
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Grupo de profesores da .Escola 
Normal de Pontevedra a fins d~os 
cincuenta. Roxerius é o primeiro 

pola esquerda, sentado. 

Máis alá 
Tanxil ... Quenxo ... Setefogos .. . 
campanario de Rianxo ... 
ides quedando na popa 
do meu pailebote branco. 

Un vento de raquitismo 
vai levándome pra lonxe, 
pouco a pouco, no mutismo 
dos días e mais das noites. 

Sin hourizontes navego, 
con descoñecido rumbo, 
co timón nas malas do vento 
leva o barco dando tumbos. 

Cando fine a travesía, 
ou sucumba nun naufraxio; 
cando afogue a miña vida 
neste mar da rnorte e:xtrano, 
anhelo con toda a i-alma 
que me enterren en Rianxo; 
quero escoitar como cantan 
o rriar e o vento no meu lado 

nas noites de branca lúa 
nos nidios berces do día 
cando os paxaros as súas 
doces cancións asubían; 

quero escoltar o conce1to 
da ría, nos vendavales, 
co ronco gaitar do vento 
e o tamboril da· oleaxe. 

alí naque! Campo Santo 
que domina toda a ría 

O meu pailebote branco 
na postreira travesía. 

· Rm .. r:mus. La Noche 11-I-1947 
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produción poética 
dun· ensinante exeinplar 

ANTÓN CAPELÁN 

A pesar de constituír xa un lugar 
c.omún moi reiterado, hai que re
coñecer €J.ue realmente poucas 
vilas galegas proporcionaron 
tantas figuras importantes á cul
tura galega como Rianxo. Cando 
Máximo Sar, en 1963, lle pregun
ta a Rafael Dieste polas razóns 
de que Rianxo producira un nú
mero tan elevado de artistas, po
etas e literatos, o autor dé Dos 
arquivos do trasno. declara: 

"Nunca me detivera a pensalo nen 
estou certo de que eses fenóme
nos obedezan a causas moi preci
·sas. Non me decido, pois, a impro
visar unha resposta, pero sí quero 
corrobo¡ar a observación da que 
arrinca a sua pergunta. Non sei ~e 
sabe vostede, tivo sucesivamente 
tres xornais: "El Censor", "El Bar
bero Municipal" e "Buenas No
ches". Os dous primeiros dirixidos 
por don Xosé ArGos. Mais, ade
máis, de nenos publicabamos un 
xornal manuscrito que, se mal non 
lembro, se titulaba "Alerta". Todos 
eses xomais incluido "Alerta" es-

. taba:n ben ~scritos -mellor 'que 
moitos de grande circulación- ; o 
que indica a existencia dun certo 
número de colaboradores ben do
tados. De todos xeitos, o exemplo 
máis estimulante procede, creo, da 
parella Eduardo e Daniel (o meu 
irmán Edu.aFdo e Castelao). Sería 
agora longo facer a rhistória. <leste 
proceso, que case sabe até que 
ponto influiu -directa ou indirecta
mente- non só en Rianxo, senon 
en toda Galiza. Supoño que ao di-: 

· cer Rianxo inclue vostede ás- suas 
parróquias, e polo tanto a Rey Ro
mero, Santos, Brea ... Con este últi
mo fixen un xornal manuscrito (el 
era quen o copiaba e ornamenta
ba) no lugar que vostede menos 
podía imaxinar: un fortín corroído 
polas balas marroquís e as tempes
tades de moitos anos, e acosado 
de noite pola rara queixumbre dos 

-chacais. Era no tope dun cerro em-
pinadísimo, o Tiriabuchí. (Que 
queria dicer iso en árabe?). O noso 
periodiquiño era en galego. O seu 
nome leve, nada enfático, suxería 
unha certa estética literária, pero 
ademáis tiña a virtude de lembrar 
á pequena guarnición o fogar dis
tante ... Titulábase "Charamuscas"cn. 

Entre os membros da Xeración 
do 25 orixinarios de Rianxo (Ra
fael Dieste, Manuel Antonio, Xo
sé Mª Brea , "Roxerius"), é este 
último o que padece un esque
cemento máis grave. O curmán 
do poeta de De catro a catro, 
hoxe en día resulta curiosamente 
máis coñecido pola correspon
dencia que mantivo con Manuel 
Antonio que polos seus propios 
textos ensaísücos. De todos os 
xeitos, hai que ter en conta que 
o padre · Faustino Rey Romero o 
consideraoa a mediados dos cin-

. cuenta como o autor dunha das 
prósas máis elegantes que se es
cribían daquela en galego. Un 
profundo coñecedor da, historia 
da ·educación en Galicia, como 
Antón Costa Rico, xa puxo ben 
de manif esto en Es cola e mes tres 
e na Gran Enciclopedia Gatlega 
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·a trascendencia des te inspector 
de .ensino na renovación da es
cola galega durante a II Repúbli
ca, sobre todo polo apoio ás M!
sións P~dagóxicas e á creación 
de bibliotecas escolares na pro
vincia ·de Pontevedra. 

Sobre este intelectual republicano 
e nacionalista, ata o de agora, nós 
só coñecemos tres valiosos artigos 
de X. Comoxo, M. Dourado Deira 
e X. Santos Sur~z, aos que debe
mos bastantes datos biográficos na 
seguinte semblanza, pero a súa 
aparición nunha publicación tan 
local como Guadalupe-90 de Rian
xo dificultou a súa difusión e, des.,. 
te xeito, viuse amortecido en parte 
o seu nobre afán reivindicativo. 

Un intelectual esquecido 

Roxelio Adolfo Pérez Sánchez 
(18-VI-1897) era fillo de D. Ma
nuel Pérez García , alcalde liberal 
de Rianxo '.3- partir de 1909, opos
to ao pai de Castelao nos caracte
rísticos enfrontamentos dos "ban
dos" políticos da restauración 
borbónica, que estudiou con tan
to detalle J.A. Durán. 

No _volume Correspondencia de 
Manuel Antonio, editado en 1979 
por García Sabell, podemos re
xistrar a súa evolución intelec
tual a través das numerosas car
tas durante máis de dez anos co 
seu curmán, con quen estivo 
unido por unha profunda amiza
de.' A finais de xaneiro de 1918, 
estes dous inozos pídenlle desde 
Santiago información ao vif'.e
cónsul de Francia na Coruña pa
ra alistárense na Lexión Estran
xeira <leste país, pois eren que 
esa é a· mellor marieira de de
fender "la causa del. Derecho y la 
Civilización". Mentres estudiaba 
en. Santiago os cursos· de-Maxis
terio , frecuenta o Centro Re'pu
blicano e a Irmandade da Fala, ·e 

, forma parte da "Xuntanú escolar 
nazonalista'', que se constitúe o 
26 de xaneiro de 1919. 

Ao acabar os estudios entra a tra
ballar como contable nas minas 
de San Fins; entrementres prepa
ra as oposicións que gaña en 
1921 e destinado escola de Dimo 
(Catoira), pero logo obtén trasla
do de Renza e de Sobradelo. 

O epistolario con Manuel Antonio 
constitúe un documento magnífi
co para observar como pouco a 
pouco vai perdendo interese pola 
creación literaria a prol dos estu
dios de Pedagoxía. A este respec
to, resulta moi reveladora unha 
carta do 4 de marzo de 1923: 

"Manda algunha leutura. A miña 
vida, como sempre. Lendo tamén. 
Causas demasiado serias. ociolo
gía. Economía. Paidología , e ou
tras ías "ª>. 

Formando parte da lrmandade da 
Fala de Vilagarcía de Arousa, o 5 
e o 6 de decembro de 1931 parti
cipa nos debates da constitución 
do Partido Galeguista en Ponte
vedra. Tras superar por libre os 
cursos da Escota Superior de Ma
xisterio de Maxisterio de Madrid, 
gaña a finais de 1932 as oposi
cións ao corpo de Inspectores de 
Ensino Primario, podendo trasla
darse, por fin, ao destino de Pon
tevedra. Os mestres de Vilagarcía, 
con tal motivo, acordaron home
naxear a Roxerius cun banquete 
o 20 de novembro. Deste xeito, 
lograba cumprir un desexo que 
aniñara desde que visitara por 
primeira vez a cidade en 1920: 

"Dural}te moito tempo conservei a 
impresión ·daquela visita. Eu coñe
cia xa a Coruña e León. Ponteve
dra era moi distinta. O río Lérez 
era unha cara.cterísÜca. Pero, so
bre todo, eu non podía esquecer .. 
me facihnente da miña .primeirá 
visita a Pontevedra porque pasei 
unha tempada completa con Cas
telao; primeiro no Moderno, o ca
fé das tertulias no salón grande; 
despois, paseando pola estrada de 
Marín. C~nversamos de Rianxo, 

das suas persoas e das uas cau
sas . Casrelao lembroume algunha 
personaxes de "Retrincos" que eu 
coñecía e referiume outra anéc
dotas de carácter local. ambentán
doas como só el sabía facelo "rn. 

"Porque , neste tnple dimensión 
[mestre, pedagogo e inspector] , en 
especial como inspector, realizou 
unha intensa renovación pedagó
xíca e galeguizadora en tódolos 
ambiros docentes que puido alcan
zar. Moi particularmente, en co
marcas de tanta mesterosidade cul
tural coma as de 'Lalín e Silleda 
(Pontevedra). Fomentou a forma
ción renovadora dos mestres pro
movendo excursións a institucións 

, onde reinaban aires e.le anovamen
to pedagóxico, artistico e cultural, 
como, por exemplo, o Museo de 
Pontevedra , a Misión Biolóxica de 
Salceda e outros centros de signo 
similar. Un dato avaliador: Como 
director de "Misiones Pedagógicas" 
(a xenial obra docente creada (sic) 
por Rafael Dieste para unha edu
cación autenticamente popular) 
"Roxerius" promoveu a creación .. 
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de 115 bibliotecas escolar.es, que 
elevaron a Pontevedra ó primeiro 
lugar entre as provincias de Espa
ña durante o ano 1933"<~>. 

Da importancia de Roxerius na 
modernización e galeguización 
do ensino na provincia de Ponte
veclra era ben consciente Johán 
Carballeira, o xornalista buenense 
que mellor soubo chamar a aten
ción nos anos vinte e trinta nas 
páxinas de El Pueblo Gallego so
bre aquelas figuras innovadoras e 
creativas na cultura e na política 
galegas. Nós soamente queremos 
rescatar a súa valoración de Ro
xerius incluída no artigo "Tres 
noticias", centrado tamén nas fi
guras de Castelao e Colmeiro: 

"[ ... ] Roxelio Pérez González, o 
"Rox rius" escritor, sementador 
d mozas inquedanzas limpas, 
ten agora o cárrego -tan ben con
querid como m rescido- de ins
p erar de e colas na no a terra. 

"Roxeriu ", orno poucos encara
do á Galiza ó mundo; vinculado 

ntrañadament , por t mpera
menro e cultura, a unha das pro
mo ións da mocedade galega mis 
circias e intrépidas, o seu vivo de
garo é revalorizar a persoalidade 
da Terra nun senso ecuménico. E 
agora -ei millor posibilidade
atópa e no vieira rnái axeitado 
para enxergar a grande laboura. 

[. .. ] 

Roxeriu ", escolante olvenre, es
critor de fma sensibilidade e gale
guista do corazón á cabeza, no 
seu cárrego de inspector de esco
la unha espranza certa, un posi
tivo valor de eficacia nos verdeci
do eidos da autonomía galega. 

Porque ó remate, sin istos siños 
vitales e reveladores como os de
vandito sin contidos proa ós sé-

amos do porvir, o Estatuto non 
alería máis que unha fórmula 
aleira, non sería ren~<5> . 

'De pois ... 

H ub un d poi azaro o e lon
go. Con ingratitude . n d en
gaños. Con amargura . on traxé
dia, in lu · "M. 

eriu 
brutal 
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demais traballadores do ensino 
vinculados á esquerda e/ou o na
cionalismo, a sublevación militar 
contra a legalidade democrática 
da República en 1936. Desde a 
súa condición de inspector, nos 
primeiros meses, encargouse de 
elaborar informes positivos para 
protexer aos mestres de Lavadores 
e Pontecaldelas depurados, pero a 
mediados de setembro é separado 
de emprego e soldo polo Gober
no Civil e máis tarde dado de bai
xa no escalafón de inspectores. 

O prego de descargos, presentadó 
perante a Comisión depuradora 
en xaneiro de 1937, deixa ben ás 
claras os perigos polos que pasou 
para salvarse da barbarie fascista: 

"[. . .] Que cando por orde do Exc
mo. señor Gobernador Civil e ho
norable presidente <lesa Comisión, 
foi a ... con obxecto de practicar 
unha información sobre a conduc
ta moral e profisional do Maxiste
rio, en agosto último, fíxoseme 
víctima naquela vila dun lamenta
ble suceso (foi detido e conduci
do ao cemitério local), sen dúbida 
con propósito de atemorizarme fi
gurando entre os autores que 
perpetraron feíto tan impróprio, 
un parente moi achegado (non sei 
se filio) do vocal do Consello, e 
crendo non ser alleo ao sucedido, 
o Sr. Xuiz Municipal ... "m. 

Como tantos mestres republicanos, 
Roxerius mamivo a súa farrilli.a du
rante varios anos gracias ás clases 
particulares que daba en Ponteve
dra. Ao ser readmitido no seu car
go de inspector xa nos anos coren
ta foi destinado primeiramente a 
O iedo ante de regresar ao seu 
primiti o destino, onde vai vivir un 
auténtico exilio interior, pois nos 
ano da po guerra a cidade de 
Ponte edra non coñece o dinami -
mo politice e cultural dos anos vin
te e trinca. Con quen si mantivo a 
e munica ióri foi co xilio ameri-
an olaborando con ba tantes 

t to na r vi ta Lar do Hospital 
Gal go d Bueno Aires. A medida 
qu e ai abrindo unha posibilida-

de para a reconstrución paulatina 
da cultura galega, desde a páxina 
semanal de "Plumas y letras ga
llegas" de La 'Noche, Roxerius-parti
cipa desde Pontevedra neste ves
pertino santigués a partir de 1946. 
Realmente, a el tivo que tj.eberse o 
feíto de que ;-·o 13 _:de xullo de 
1946, este suplemento eultural esti
vese ' centrado na exaltación da 
obra poética de Manuel Antonio, 
en réplica velada ás burdas descali
ficacións que Couceiro.:Freijomil 
vertera con anteriqridade sobre to
da a poesía de vangarda én galego. 
Así mesmo, cando coordene en 
1952 Rianxo, un suplemento _da re
vista pontevedresa Sonata gallega 
publicado co gallo das festas da 
Virxe de Guadalupe, volver a anto
loxizar a poesía do seu curmán. 

"Ten a Pontevedra, por motivos 
de traballo, como lugar de resi
dencia, pero non olvida R.ianxo, e 
aquí aparecer, cando atopa mo
mentos libres, a · recordar vellos 
tempos cos seus -vellos ámigos. 
Rogelio Pérez foi todo un amante 
do seu pobo natal, sen dúbida. A 
súa morte, acaecida o 9 de xullo 
de 1963 en Pontevedra, non foi 
obstaculo para voltar a descansar 
defmitivamente xunto dos seus"<ªi. 

Noutra ocasión xa nos referimos 
figura de Roxelio Pérez González 
como unha especie de antítese de 
Couceiro Freijomil. Por iso mes
mo, neste período de cambios no 
ensino non universitario eremos 
que urxente a recuperación da 
obra <leste P5=dagogo que ioitou 
pola modernización e galeguiza
ción do ensino público. Ademais, 
Roxerius mantivo un nacionalis
mo insobornable, permanecendo 
fiel memoria dos tres grandes 
amigos de Rianxo: Castelao, Ma
nuel Antonio e Rafael Dieste. 

Ao cumprirse en 1997 o centena
rio do seu nacemento, nada sería 
mellor para honrar a súa_ memoria 
que, como mostra da homenaxe 
que aínda lle debe o profesorado 
galego, se procedese a editar nun 
tomo ben voluminoso todos os 
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artigas publicados en Galicia, El 
Pueblo Gallego, El País, La Noche, 
A Nasa Terra, Lar, Escuela Vivida, 
Litoral, Vida Gallega ... Ese tomo 
debe comprender necesariamente 
os seguintes apartados: a) textos · 
de caracter pedagóxico, b) co
mentarios literarios, c) textos de 
compromiso nacionalista e d) a 
produción poética. 

Obra poética 

A nosa contribución á necesaria 
homenaxe a Roxerius limítase a 
rescatar dalgunhas publicacións 
periódicas un conxunto de poe
mas en galego e castelán que evi
dencian a vocación poética <leste 
pedagogo rianxeiro. Polo epistola-· 
rio con Manuel Antonio sabemos 
que -os textos aquí reunidos non 
son. todos os escritos por el, pero, 
a pesar de que nalgunha ocasión 
non alcanzan excesiva altura esté
tica, interesa recompilalos porque 
evidencian de seu que non se sos
tén a afirmación tan reiterada de 
que Manuel Antonio non tivo ver
dadeiros continuadores, como lle 
sucedeu a Amado Carballo cos po
etas imaxinistas. Convén aclarar
mos que a influencia manuelanto
niana resulta palmaria nos poemas 
de Johán Carballeira, Otero Espa
sandín e mesmo nalgunha compo
sición de Bal y Gay, textos desgra
ciadamente aínda non reunidos en 
voluine, pero que non poden ser 
ignorados se se quere posuír unha 
imaxe fiel da renovación lírica que 
levan a cabo os membros da Xera
ción do· 25 na literatura galega . 

Ben sabido é que unha das re
percusións da c~nsura gubernati
va sobre a cultura galega durante 
o franquismo foi o florecemento 
extraordinario dos pseudónimos 
entre os escritores que colabora
ban nas publicacións periódicas .. 
A Roxelio Pérez González esta 
afección xa lle vén dos anos vin
te, se cadra por un afán de singu
larización. Se na etapa de pregue
rra a topamos "Ardentía", "Roger 
de Pedro'', "Roger de Ordas" tex
tos asinados cos pseudónimos de 
"Roxerius" e "Falcoeira", nos anos 
corenta e cincuenta volverá a em
pregar o primeiro, pero agora ao 
lado de "Gelorio" . De todos os 
xeitos, moitos dos poemas aquí 
reproducidos apareceron asina
dos por "Roxelio Adolfo": 

"á maneira do seu parente Ma
nuel Antonio, aquel grande poeta 
do mar, morto prematuramente, e 
cuios apelidos a penas si nadie 
coñece". 

A falla de continu1dade na publi
cación da súa obra de creación, 

_.tal vez pola falla dunha auténtica 
·vocación poética, converteu a Ro
xerius nun poeta malogrado, aín
da que algunhas composicións, 
particularmente as tituladas "Poe
mas sin rima" , permiten imaxinar
mos que podería chegar a con
verterse nun interesante autor de 
segunda liña se cultivase a poesía 
con maior continuidaq~. 

Desde o pun.to de vista estético, 
na nosa opinión, a orixinalidade 
das súas composicións consiste 
basicamente no contraste con res
pecto estética dominante na poe
sía galega de posguerra. Aínda 
que polos temas desenvoltos cabe 
poñermos en relación alguns poe
mas de Roxerius coa poesía exis
tencial, algo lóxico se ternos en 
_conta as súas peripecias biográfi
cas a partir do 36, chama a aten
ción a súa predilección por un 
metaforismo bastante emparentado 
coa obra de Manuel Antonio.+ 

ANOSA '!'ERRA 
N'816•5•FEBREIR0• 1998 -

Cabeceira de "Escuela Vivida", 
revista da Casa do Mestre da que 
Roxerius foi secretário. 

Manuel Antonio, 
Pepe Pérez e Roxerius. 
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Xosé Losada Castelao, Roxerius e 
Manuel Rodríguez Castelao 

repousando na romería 
de San Pedro de Vilas. 

Abaixo, Casa do Mestre en 
Pontevedra (1935). 

Desde 
o momen~o que 

Roxerius chegou 

por pnme1ra vez 

como mestre 

a unha escala 

todas 

as súá.s arelas 

pedagóxicas 

van ir dirixidas 

á renovación e 

galeguización 

do.ensino. 
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a escala aos xornais, 
. / . 

a renovac1on no ens1no 

ISABEL RIVAS BARRÓS 

Escribir unhas páxinas sobre Ro
xerius, é lembrarse da adoles
cencia percorrendo os poemas 
de Manuel Antonio. Foron as sú
as palabras: mar, ronsel, gavo
tas, náufrago,· faro, noite .. ., as 
que me achegaron por primeira 
vez a Rogelio Pérez González o 
seu curmán. 

As cártas que se escribían Manuel 
Antonio e Roxerius entre os anos 
1917 e 1928 que fororr .recollidas 
por Domingo García-Sabell e edi
tadas por Galaxia no ano 1979, 
constituen unha das fontes máis 
reveladoras da vida destes dous 
rianxeiros: Aquí, nas súas páxi
nas, refléxanse. as inquedanzas vi
tais, políticas e culturais, a desa
zón amorosa, o desánimo, a eu
foria e, por fin, todos os peque
nos retallos cotiáns que nos po
den valer para intentar reconstruir 
a historia dun home e dun pobo. 

Rogelio Pérez González ("Roxe
rius"), · fillo de Manuel Pérez Gar
cia e de Dolores González Ardaz, 
naceu na Rua de Abaixo, nº 31, 
de Rianxo o 18 de xuño de 1897. 
O 1 de xuño de 1912 ingresa no 
Instituto General Técnico de San
tiago onde acada o grado de ba
charel no ano 1917 polo ensino 
non oficial. Neste mesmo ano, re
cibe por primeira vez a revista 
Suevia, da que destaca o poema 
"A traxedia d' as follas" de Ramón 
Cabanillas, "El destierro" de Víc
tor Hugo e "El diablo mundo" de 
Espronceda xunto coa "Aritméti
ca" de Suarez Somonte, comple
tan as súas lecturas, ao tempo 
que escribe o poema "Al morir la 
tarde". 

Un ano máis tarde, o 31 de xa
neiro de 1918, en pleha primeira 
guerra mundial, as-ina unha carta 
xunto con Manuel Antonio dirixi
da ao Consul de Francia na Coru
ña na que lle expresan o seu de
sexo de alistarse no exército fran
cés posto que: "siendo entusiastas 
partidarios de la causa del Dere-

. cho y la Civilización y creyendo 
que el mejor modo de defender 
nuestras ideas, en las actuales cir
cunstancias, consiste en empuñar 
las armas ... ". A resposta do Con
sul foi contundente: non está au
torizado para dar informes sobre 
os alistamentos voluntarios na le
xión extranxeira. 

Nese ano · está matriculado na Es
cola Normal de· Mestres de Santia
go para cursar as asignaturas da 
carreira de Maxisterio, que rema
tará en 1920, cando contaba 22 
anos de idade. Namentres, desá
nimo: "¿Eu? ... Morrendo. Cada vez 
voume convencendo de que non 
tiven máis que vanidade, nostal
xia da cume", lecturas: Trigo, Di
centa, Galdós , Benavente, Pon
dal, Linares Rivas .. ., namoramen
to: "Sin dúbida, meu curmán, que 
fondeo. Non sei por canto tempo. 
Iso, si chego ó varadeiro. Porque 
inda estou en mar adrento, e ou
zo bruar o vento de fora, c' o pa-

. no izado", ttaballo nas The Phoe-

necia Mines LTD (Noia) desde 
onde escribe: ". .. Sinón, marcha
rei o mesmo d ' eiqui. Escaparei. 

. Pr' a xunio son maor d' edá. E po
dq_ ir onde queira. A Barcelona; a 
calquer lado". 

Esa escapada nunca se produciu , 
pois no verán do ano 1920 apro
ba as oposicións. a mestre de pri
meiro ensillo, cargo que exerceu 
ata que por oposición pasou ao 
Carpo de Inspección de ensino 
prímario (cursou tamén estudios 
de Filosofia e Letras na Universi
dade Literaria de Santiago). 

Desde o momento que Roxerius 
chegou por primeira vez como 
mestre a unha escala todas as sú
as arelas pedagóxicas van ir diri
xidas á renovación e galeguiza-· 
ción do ensino. Vai emprender 
un importante labor educativo 
non só nas escolas serrón tamén 
a través do pulo de encontros de 
formación e debate pedagóxico, 
dirixindo o Patronato de Misiones 
-Pedagógicas, creando bibliotecas 
e~colares, participandq nas activi
dades de varios Ateneos e, maior
mente, a través de numerosos ar
tigos publicados en El Pueblo Ga-

llego (1926-1935), Galicia (1924), 
e La Voz de Galicia (1922) nos 
que analiza cunha grande clarida
de e exactitude os problemas que 
está a vivir a educación en Gali
cia neses anos. 

A preocupación de Roxerius pola 
problemática socio-económica 
política e cultural de Galicia data 
xa do ano 1918, que é cando ini
cia a súa relación coas "Irmanda
des da Fala", influenciado pola 
súa amizade con Culebras, profe
sor da Escala de Veterinaria de 
Santiago de Compostela. No ano 
1919 asiste á "Xu ntanza escolar 
nazonalista" celebrada en antia
go o 26 de xaneiro na que parti
ciparon Antón Villar Ponte, Fray 
Salvador, Sánchez Andrade e Pita 
Romero, entre outros. As conclu
sións desta Xuntanza foron a se
gu in tes: pedidle ao goberno a 
creación dunha Cátedra de Litera
tura e Língua Galega e a Autono
mía integral para Galicia. 

Nese mesmo ano xunto con Rafa
el Dieste escríbe-lle ao seu cur
mán Manuel Antonio: "O ouxeto 
noso será a exaltazón e renace
mento de Galicia (. .. ) Iríamos, 

pois, polos teatros de Galicia 
deixando en todol-os lado o ca
lare d'unha oratoria fago a e 
conscente". En opinión de Roxe
rius esa exaltación e renacemento 
de Galicia acadará e intensifican
do o labor educativo: "E preciso 
pois intensificar a instruzón. E 
nece ario, emprendel-a campaña 
cultural , si se quer que Galicia e 
redima económica e ocialmente. 
Escola moita e colas. Conferen
za , moita conferenza ". Po to 
que, como e cribe no ano 1933 
en El Pueblo GaliegO'. "Certamen
te, todo e tá por faguer. A e cola 
vive u divorciada d' o pr br mas 
c' o ensino poid ra pr mar n ' a 
Galiza e non hai iqu r a m nor 
ourentazón pr'a n auzar a Ja-
boura qu impón". 

Xa por último, cómpr indicar 
que Roxerius non estaba ó na 

, súa loita pola dignificación das 
escolas, pois foron moitas as plu
mas que no primeiro t rcio do 
noso século colaboraron en di
versas publicacións con artigos e 
ensaios en defensa da galeguiza
ción do ensino, entre as que sa
lientamosmos a de Xohan Vicente 
Viqueira, Ramón Otero Pedrayo, 
Alfonso Daniel Rodríguez Caste
lao , Antón Villar Ponte , Aurelio 
Ribalta, Toba Fernández, Vicente 
Riscq , Avelino Pausa Antelo e 
Anxel Casal. Asemade, non pode
mos esquecer a todos os mestres 
e mestras que na práctica diaria 
nas escalas procuraron unha es
cola galega e para Galicia. + 



transformación da e seo la, 
un soño tronzado 

ROXÉUO PÉREZ POZA 

Con frecuencia na axil dinámica 
dos acontecimento , o resultado da 
acti idade dunha colecti idade, 
dun conxunto importante de perso
as, cobra nome e apelido de quen 
protagonizou máis públicamence os 
feitos a historia, de quen traduciu 
nalgunha publicación o uceclido 
daquel que oubo sintetizar de for
ma máis axeitada o discurso. 

Así eu, que i ín a lembranza de 
Roxeriu rnoi vi amente dende 
neno e que puden convi ir con 
él diariamente o· s us últimos 

Hai moitas cousas que condic.io
nan a existencia das xentes. Nacer 
no Rianxo de fin de século (1897) 
e na Rúa de Abaixo, onde nacen 
tamén Castelao, Rafael Dieste e 
Manoel Amonio, sendo curmán 
<leste último e máis ou menos da 
mesma eclade que Rafael e Manuel 
Antonio e amigos sempre (como 
mostra a súa correspondencia), 
vivir as loitas políticas entre libe
rais e conservadores (Manuel Pé
rez, pai de Roxerius, alcalde libe
ral, e o pai de Castelao, alcalde 

con ervador), os enfrentamentos 
periodísticos entre "El Barbero Mu
nicipal (con ilustracións e carica
turas de Castelao) e "Buenas o
ches", nun ambiente cultural do 
máis propicio, supón unba apren
dizaxe e unha toma de contacto 
precoz coa realidade do país. 

O traballo nas oficiñas das minas 
de oia que teñen o seu Sindicato 
Mineiro, o recorrido por diferentes 
Escolas unha vez concluidos os 
e rudos de me tre, profesión ta
mén da súa dona, supón un reto 
para a transformación do sistema 
educativo vi ente e a reflexión, 
que traduce en artigo , sobre como 
d b r unha e cola progresista 

ali ia axeitada ao entorno. 

con escola en Ca
n cliv rsos artigas afirma 

qu fa¡ precisa unha escola 
qu r sponda á problemática eco
nómi o- ocial de Galicia, poñen
do fin ao divorcio existente entre 
o n ino oficial e o país. Non en
t nde que nun entorno rural e 
mariñeiro, e tes aspectos non se 
contemplen nos programas do 
en ino primario, nin do secunda
rio, nin, moito menos, do técnico. 

Roxerius rexeita o "funesto uni
form.ismo", que fai a labor didácti
ca "infecunda e inútil". Análisis , 
saneamentos, prácticas de cultivos 
modernos, agrimensura, zootecni
ca deben conformar os programas 
da escola rural. Técnicas náuticas, 
cartas xeográficas, derroteiros , 
cálculos serán temáticas a abordar 
nas escolas da Galicia mariñeira. 
Estos estudos deben completarse 
nos Centros de Ensino Secundario 
e en Centros Técnicos. 

A afirmación de Hernán Poza 
Juncal de que "no siempre el ma
estro hace la escuela" responde 
en 1926 mm artigo no que sinala 
como importantísima a figura do 
pedagogo e o diseño da finalida
de educativa, · para o que é preci
so unha actitude reflexiva que 
obriga ao coñedmento do neno, 

de cada neno. Por un lado , a 
educación individualizada. Por 
outro, a educación para vivir 
nunh<1: sociedade futura. 

A Escola debe ser "activa" e o ne
no, o centro de toda a activida.de 
pedagóxica e para aprender será 
estimulado en base os seus centros 
de interés. O Estado debe avalar 
legalmente a acción do docente. 

Tamén o feito lingüístico, espe
cialmente na escola rural , debe 
ser abordado pedagoxicamente. 

on se lle pode dar a espalda á 
lingua materna, estrangular as sú
as 'vi venza " e dar lugar a unha 
"falla de comunicación" entre o 
escolante e os nenos. ("Pedago
xía e bilingüismo". 1934). 

No artigo "O problema da Escola 
Na Galiza" (1929) reclama se po
ña fin á escola "cáseque burocrá
tica sen vida , sen espíritu". 

Varios centenares de libros dos 
pedagogos máis avanzados (Rosa 
Sensat, Freinet, etc.) conforman a 
súa biblioteca, xunto coas obras 
dos literatos e filósofos de actua
lidade (a maioría datadas nos 
anos 20 e 30), a Revista da Insti
tución Libre de Enseñanza, a co
lección da Revista Nós, e moitos 
dos libros publicados en galego 
por aquelas datas. 

A chegada da República supón a 
súa participación activa en todos r 

os movimentos docentes desde 
Vilagarcía, nos Círculos Republi
cáns da Vila e a súa presencia , 
documentada, no acto de consti
~ción do Partido Galeguista. 

E, neste período, ·cando oposita ·a 
Inspector de Ensino Primario en 
Madrid e obtén praza en Ouren
se, para se incorporar moi pronto 
á Inspección de Ponteve,dra. Du
rante a etapa republicán, ROXE
RIUS se suma a todas as iniciati-

,, vas que movilizan ao Maxis!erio 
da época: Misións Pedagóxicas, 
creación de Bibliotecas Escolares, 

5. 

Casa do Mestre de Pontevedra, 
publicación de Boletíns provin
ciais da Inspección do maxisterio, 
que intercambian experiencias 
cos das outras provincias, etc. 

A Casa do Mestre ele Pontevedra, 
da que chega a ser Secretario, 
convírtese nun foco de acción pe
dagóxica e social fundamental. 
Dende. ela se impulsa a creación 
da Revista docente "Escuela Vivi
da", coa que colabora asiduamen
te. Nós anos 80 os docentes de 
Pontevedra, en lembranza, crea
rán a Asociación "Escota Viva". 

A· Insufrección militar do ano 36 
supón un corte profundo no gran 
impulso pedagóxico que se esta
ba a vivir e a persecución de to
dos os docentes que destacaran 
en calquera tipo de actividade. 
En Setembro de 1936 é cesado 
como Inspector, previo un simu
lacro ·de fusilamento. 

Clases particulares con outro Ins
pector castigado, Pedro Caselles, 
e , por fin, reingreso en Oviedo, 
ata que consigue volver a Ponte
vedra, pasando polos destinos 
previos en Ourense e na Coruña. 

As posibilidades de retomar as in
quietudes e os compromisos dos 
anos anteriores son realmente li
mitadas. Pese a iso; reunións con 
mestres, excursións, conferencias, 
son impulsados desde a Inspec
ción. Tertulias, conversas na re
botica de Rianxo, e pouco a pou
co, a publicación de artículos, 
calculados, no filo da censura, 
volve a ser habitual. -

O gal ego é recuperado como 
bandeira. Escribir en galego é xa 
de por sí un compromiso serio. 
Nos anos· 50 Galaxia _impulsa as 
publicacións en galego. Todas 
elas pasan a formar parte da bi
blioteca personal. Tamén LAR e 
outras revistas que chegan doutro 
lado do océano, da Galicia exte
rior. Máis tarde o diario La Noche 
irá agrupando os galeguistas so
brevivintes a os rapaces novos 
que se incorporan á Universidade. 
En todas elas colabora Roxerius. 

Cando cae o día recolle asomado 
á súa xartela, frente o mar de 
Rianxo, o diario La Noche, que lle 
traen en man. Algunhas tardes Ra
fael Dieste se para, camiño de 
Tan.xi! , e dende a mesma xanela, 
da pranta baixa, votan unha longa 
parrafada. A volta de Tanxil, nova 
parada. De por medio, moitos 
anos de temores, de amigos que 
quedaron no camiño, de exilio. 

En Pontevedra, a casa onde vive, 
na rúa de Manuel Quiroga, susti
tuirá , durante os anos 50 e ata 
1963, á Casa do Mestre. Por alí pa
sará todo o Maxisterio de Ponte
vedra a diado para pedir un con
sello, uns libros, unha orientación. 
En torno á mesa camilla os fins de 
semán se encherá a sala de mes
tres , que non teñen mellor lugar 
para reunirse. Un busto de Caste
lao presidirá o seu despacho: 

Un día de xuño de 1963, en Rian
xo, levoume da man bordeando 
toda a costa ata Tanxil explicándo
me as curiosidades de cada detalle. 
O día seguime ·a súa mirada que
douse, como quería, cravada no 
mar que o veu nacer. Anos des
pois, cando finou Dieste, na súa 
casa da rúa de Abaixo, quedaría 

. definitivamente a fiestra valdeira. + 

ROXEI.10 PÉREZ POZA é 
mestre e neto de Roxerius 

ANOSA TERRA 
N' 816 • 5 • FE8REIRO • 1998 

Grupo familiar no que Roxerius, 
pola esquerda segundo . 
da segunda fila, aparece diante 
do poeta Manuel Antonio. 

A 
insurrección 

militar supón 

un corte 

profundo no 

grande impulso 

pedagóxico que 

se está a vivir 
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e a persecuoon 

de todos 

os docentes que 

destacaran en . 

calquera tipo 

de actividade. 

En Setembro 

de1936é 

cesado como 

1 nspector, previo 

simulacro 

de fusi.lamento. 
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ANOSA TERRA 
N" 816 • 5 • FEBREIRO • 1998. 

Roxerius, cuarto pola esquerda, 
sentado, coa Xunta Directiva 

da Casa do Mestre 
en Pontevedra no ano 1935. 

Sr. D. Rogelio Pérez Gonzá!ez. 

Estimando la no conveniencia 
de su continuación al frente de 
la in,spección que venía ,de
sempeñando, por estimar que 
sus ideas y proceder no se 
ajustan a los nuevos cauces y 
fines de la enseñanza primaria, 
he dispuesto su suspensión de 
empleo y sueldo del referido 
cargo. ¡Vl,VA ESPAÑA! 

Pontevedra 12 de septiembr.e 
de 1936. El Gobernador Civil. 
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rego de descargos 
Da militanci~ na República á represión no franquismo 

XESUS SANTOS 

En 1979 o doctor García Sabell 
saca á luz o epistolario que o po
eta Manuel Antonio sostén bási
camente- co seu curmán Roxerius 
e con Rafael Dieste . ,Son cartas 
escritas entre os anos 1917 e 
1929, que serven para coñecer un 
pouco mellor a X\}ventude <lestes 
tres mozos pertenecentes á elite 
rianxeira de principios de século 
e que están xunguidos por un 
sentimento común: o amor aos li
bros; á literatura, e á arte en xe
ral. Ademais os tres cultivan a po
esía. Cada un manifestarase de 
distinta maneira a · medida que 
van forxando a súa propia perso
nalidade., pero todos acabarán 
sendo gañados pola causa do ga
leguismo, anque con tendencias 
distiritas. Manuel Antonio, o máis 
lanzado do grupo_ declárase aber
tamente ·nacionalista. El se_rá o 
poeta ~nconformista, anárquico e 
un tanto aventureiro. Roxelio 
(tres anos máis vello) é o máis 
asisado e pragmático (anque non 
por ·iso menos revolucionário e 
idealista) moi cedo lle tira a pe
dagoxía, o ensino galego. Rafael, 
o filósofo da pandilla, amigo de 
xogar coas palabras, tamén sente 
a chama.da do ensino e levará 
consigo de por vida a disciplina 
do "magister". 

O grupo rachouse coa morte 
prematura do "poeta do mar" 
(193"0). ·os outros dous tiveron 
que pasa~ pola criba da guerra 
civil. Rafael exiliado e Roxelio 
preso e expedientado. Se Manuel 
Antonio non ínorrera daquela é . 
moi posible que a represión fas
cista acabara con el dado o seu 
compromiso e temperamento . 

Irnos ver agora algún anaco de 
cartas que nos mostren o pensa
mento de Roxerius cando xa sente 
o forinigueo da docencia, do bilin
güismo e do galeguismo entendi
do como feito diferencial, polas 
connotacións sociolingüísticas que 
caracterizan ao pobo galego. 

Rianxo (1919) 
A carón donoso mar. 

Noso irmán en audacia e senti
mento: Onte falamos en serio. Es
coitaban as estrelas, falamos fa
gendo plano para un porvir non 
moi lonxán. E pensamos na rúa 
colaboración. O ouxeto noso será 
a exaltazón e renacemento de 
Galicia, valéndonos dos medios 
futuristas en canto ao modo de 
propaganda, dándolles un aco
modamento ao noso xeito. Iría
mos, pois, polos teatros de Gali
cia, deixando en todos os lados o 
calor dunha oratoria fogosa e 
conscente. E quizais tamén o en
canto da música galega int!:rpre
tada polos tres instrumentos máis 
irmáns: piano, violín e frauta. Os 
posos discursos seguirían todas as 
polémicas qu~ tivesen a ben pre
sentarnos e ¡quen sabe se algún 
día poderíamos fague-la historia 
groriosa das nosas ci.catrices! . 
Boeno. Cando veñas xa falare
mos dabondo. Preparemos o áni
mo para a loita. E verás como se
rá -¿como será?- ¡non ... o mundo 
é noso! unha aperta. 

Roxelio e Rafael. 

A carta vai dirixida a Manuel An
tonio1 e cabe preguntarse se non 
estaría bulindo xa na mente dos 

-firmantes a que logo ía se-la "Mi
sión Pedagóxica" dos anos trinta e 

na que ámbolos dous tiveron un
ha moi destacada intervención. 
Rafael foi director do teatro guiñol 
nestas misións e home clave nas 
xiras que fixeron por toda Espa
ña. En canto a Roxelio outro tanto 
pode decirse no eido do ensino 
primario por toda a provincia de 
Pontevedra, que era onde exercía 
como Inspector de E colas. Foi na 
súa demarcación onde se abriron 
máis dun cento de bibliotecas es
colares. Fundou a re.vista "Escola 
vivida" e promoveu varios cur i
ños de renovación pedagóxica 
para os mestres desta provincia , 
ademais dun gran número de arti
gas que sobre a "escola gal ga" 
deixou escritos nos xornais, nas 
revistas e boletíns especializado . 

. Lástima que a barbarie da guerra 
e o temor ás represalias induciran 
á queima de moitos traballos de 
didáctica e organización escolar 
saídos da súa man. 

· Nunha misiva de 1921 falan de 
nacionalismo e de pedagoxía. 

Eu non podo perteñecer ao Nazo
nalismo de dereito. Eu son nazo
nalista de feito . Pro son aposto a 
confesar en ningún credo. O per
teñecer de dereito, a unha caúsa 
calquera, como a l.!n partido, crea 
unha porción de obrigas·, de debe
res, que ningún espíritu indepen
dente pode admitir.. . .. . O que non 
se debe a nada, nin a nadie, non 
pode chegar nunca á apostasía. 

"A pedagoxia non é unha finali
dade. Eu estou compridamente 
conforme con isto. A ºpeclagoxia 
é un medio de Educación. O ~ni
co medio positivo co que conta. 
A Pedagoxia é unha teoria. A 
práctica, é a Educación. 

A Educación debe ter en conta 
<lúas cou a que poden er alo
re po itivo para ela, ou valore 
negativo : a P icoloxfa e o Medio 
(empleo o teus me mo termos , 
A Educación, tendo como fonte 
as concrusións p da 1óxi a e' n 
unha finalidade máis outa que a 
de faguer ingres s ou gale o : ' 
a da faguer hom . 

Unha aperta. Teu curmán. 

Roxelio. 

Velaí a teima dos dous curmáns: 
faguer galegos ou faguer homes 
que amen a Galicia. 

Meu curmán: Paz Andrade dime 
nunha carta que recibín nan 
tronte ... 

. .. ¡Ah definitivamente pubricare
mos, a primeiros, a "Sección Pe
dagóxica" en Galicia. Unha· cousa 
orixinal "La Escuela Gallega", e o 
título da sección levárá unha viñe
ta de Castelao. Pubricaremos tra
ballos en galego. ¡Orixinalisimo! 

Teu. Roxelio (1928) 
Así era de claro, así era de decidi
do o mestre, o educador Roxelio 
Pérez, desde aquela escola de Di-
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mo, pasando por Vilagarcía e re
ca lando e n Pontevedra capital , 
onde foi unha autoridade no eido 
do ensino , e un avanzado do bi--
Lingüismo desde a escola primaria: 

Galicia requir , pois, un ep.sino en 
relación á sua modalidade psicoló
xica e aos seus problemas econó
mico sociais .. . O er;isino en Galicia, 
vive totalmente divorciado da sua 
debida finalidade. A poboación da 
nosa r xión, é predominantemente 
rural e mariñeira. He aquí os dous 
grandes módulos impulsivos da 
nosa vida social. Cara eles, ou des
de eles, debe orientarse o noso 
ensino. Por razóns euxénicas e por 
determinismos sesolóxicos, o ne
no, ao facer o seu ingreso na esco
ta, é portador dun caudal de coñe
cementos empíricos, que perfilan a 
sua silueta bioanímica ... 

O bilingüismo, a gramática com
parada, o dialectalismo, de acor
do co e nto rno ocio-familiar do 
neno era outro dos cabalas de 
batalla do revolucionario inspec
ror d scolas e serían temas de 
d bat n confer ncias c lebra
da n Cato ira e Vilaga reía no 
an 192 e u ivo . 

Durante a II República Roxerius 
roma parte activa na campaña 
polo E tatuto de Autonomía de 
Galicia. Organiza un mitin en Ca
toira (ORGA) en 1931. Ocupa. en 
prirneiro lugar a tribuna de ora
dores e explica a necesidade de 
que E paña e e tructure federati
varnente e que Galicia obteña a 
autonomía. égueUe no turno da 
palabra úñez Bua. uEl Pueblo 
Gallego" 3-8-1931. 

o día de Galicia do mesmo ano 
fai un comentario moi atinado so
bre o Estatuto Galego no referen
te ao ensino, que era o apartado 
no que el estaba máis motivado 
e que ainda hoxe conserva vixen
cia porque enlaza coa problemá
tica actual da Lei de ormaliza
ción da Xunta de Galicia. Asi di 
ao respecto: 

i t nvolve un 
se rio prob l ma, q ue convén 
prantear on toda raridade e ta
mén e n toda mprensión. 

En primeiro termo, deberíamos 
deixar definitivamente sentado si 
todá enseñanza ha de darse en 
galega ou en castelán ; e, si o 
castelán ha de ser ou haio de ser 
o galego -unha mera asiñatura, 
con horario limitado n'os cadros 
de distribuzón d:o tempo e d'o 
traballo. Pr'o eu teño que engair 
cantas disciprinas científicas co
mo son a Gramática, a Xeografía 
e a Historia -sin querer citar xa 
as cie ncia físico-químicas-natu
rais- n'as que e ausolutamente 
indispensable c'o seu ensino se 
faga totalmente en galega. 

Pregúntase si hai libros para io
dos os grados en galega. E dirí
xise a Ote ro Pe drayo , Álvaro 
d as Casas, Dieste , Benchosey, 
Núñe z Búa, etc . 

pr'a que os que ostentan istes 
nomes se convenzan de que a 
miña proposta é unha nimieda
de ou é inoportuna, ou , d 'o con
trario pr'a que que tomen sobor 
de si o encárrego de conseguir 
en un prazo próximo a realiza
ción da miña prega. 

EL PUEBLO, GALLEGO. 25-7-1931. 
"Verbas Inxenuas o d ia de Ga
liza". 

os primeiros días da guerra ci
vil as autoridades académicas e 
militares do goberno constituído 
solicitan do inspector Pére? in
formación sobre actividades so
ciopolíticas dos mestres sospei
tosos da súa zona, emitindo in
formes favorables dos de Lava
dores e Ponte Caldelas "de inta
chable conducta sin que a nin
guno d e ellos se le conozcan 
ideas políticas de carácter extre
mista". Pero aos poucos días se
rá el mesmo xulgado e posto na 
picota coma os demais . 

Sr. D. Rogelio Pérez González. 

Estimando la no conveniencia de 
u continuación al frente de la 

in pección que venía desempe
ñando, por estimar que sus ideas 
y proceder no e aju tan a los 
nue o cauces y fine de la en e
ñanza primana, he di pue to su 
u p nsión de empleo y ueldo 

del referido cargo. ¡VIVA E PAÑA! 

P nte edra 12 de ptiembre de 
1936. El obemador Civil. 

Informe do Goberno Civ il d e 
P ntevedra. ecretaría de Orden 
Público. 

... Con anterioridad al Glorioso Mo-

vimiento Nacional era de significa
ción izquierdista y de una concep
ción social avanzada la que refle
jaba constantemente en sus mani
festaciones; estaba afiliado al parti
do Galleguista c.on criterio separa
tista al que dedicó actividades de 
propagandas y organización. 

Su actividad profesional la tenia 
enmarcada en una orierrtación 
moderna y 4 .fin de su ideario 
político , con tendencia laica al 
que le ha sido confiada las ges
tiones referentes a Ja sustitución 
de las enseñanzas de las institu
ciones religiqsas. 

En los primeros tiempos de la Re
pública actuó como -elemento re
publicano de izquierdas habiendo 
presentado su candidatura para 
concejal por el Ayuntamiento de 
Villagarcía de Arosa a donde era 
entonces Maestro Nacional... 

Pontevedra a treinta y uno de Ju
lio de 194. (sic) 

El Gobernador 

Resposta de Roxerius 

Contestación ao _plego de cargos 
que se me formula pola Comi
sión de depuración do Ensino 
nesta Provincia. 

AO PRIMEIRO CARGO: Non po
do negarlle nen tampouco seria 
correcto o mentir. Estaba afiliado 
ao Partido Galleguista desde a 
constitución do mesmo, por en
tender de boa fe , que a conce
sión da autonomía a · Galicia, ser
viría mellor para o logro dunha 
España máis frorecente. Nunca 
pensei en separatismos que divi
disen, porque a miña aspiración 
ao recoñecemento da personali
dade rexional e á exaltación das 
suas esencias tradicionais, inte
grábase no ideal dunha intima ir
mandade hispánica. 

Cando se estableceu a alianza -
coa esquerda Republicana, que 
eu entendin sempre circunstan
cial, non determinéi a miña bai
xa no Partido Galeguista , por
que os seus estatutos non foran 
modificados, e, ta mé n, por ra
zóns de amistade persoal con al
guns dos dirixentes do mesmo. 

on obstante procure i manter
me á marxe .de toda actuación 
política senda mero militante , 
se n dese mpe_ño de cargos, e , 
por outra parte, souben conser
var sempre unha completa inde
pendencia profisional , sen que a 
cuestión partidista pudiera in-

flui r. nci máis mínimo no exerci
zo da miña prof~sión .. . 

AO SEGUNDO CARGO: Que eu 
lembre , nunca concedi_n outra 
protección aos mestres que aque
ta á que me obrigaba a responsa
bilidade do mei cargo e o presti~ 
xio da sua función. Poderei ter 
estado equivocado n0s mét.is in
form.es e d ictames, pero nu~ca 
obrei de mala fe nen me moveu 
nengún interese persoal senón os 
xerais do ensino. Só dous mestres 
do Concello de Ponte Caldelas 
foron denunéiados por incumpri
mento dos seus deberes profesio
nais... Que cando por orde do 
Excmo. señor Gobernador Civil e 
honorable presidente desa Comi
sión , fun a Ponte Caldelas con 
obxecto de practicar unha infor
mación sobre a conducta moral e 
profesional do Maxisterio , en 
agosto último, fíxoseme victima 
naquela vila dun lamentable su
ceso -(fun detenido e conducido 
ao cemiterio local, sen dúbida co 
propósito de atemorizarme)- . fi
gurando entre os autores que se 
perpretaron feíto tan impropio, 
un parente moi achegado (non 
seise fillo) do vocal do Consello, 
e crendo non ser alieno· ao suce
did9, o Sr. Xuiz ·Municipal ... 

Pontev~dra, 16 Xane iro 1937 . 
Fdo. Roxelio Pérez González . 

. ·ne nada lle. valeu o plego de des-' 
cargos presentado en seis densos 
folios. Poi fulminantemente cesado 
por orden gubernativa; coma a tan
tos ou tros mestres que lle cortaron 
<?S azos da renovación pedagóxica. 

Un escrito, xa citado, presentado 
polo interesado no Goberno Civil 
de Pontevedra, ten a seguinte 
contestación (parcial): 

... Unha vez iniciado el movi
miento Nacional fue dejado ce
sante en el cargo de Inspector de 
1 ª Enseñanza que ejercia en esta 
provincia ; habiendo observado 
como ciudadano buená conducta. 
Y para que asi conste y a peti
ción del interesado expido el pre
sente a efectos ·de ser presentado 
en la inspección de 1ª Enseñanza 
para revisión de su expediente ... 

Hai un se lo da Secretaría de Or
den Público e unha firma do Se
cretario Justo Hermida Fernández 
con data de Pontevedra 31 de Jll
lio de 194. (sic) . Desta maneira 
quedamos sin sabe-lo ano exacto 
da súa reincorporación á inspec
ción, anque pensamos que foi en 
1940-41. Pero si sabemos que o 
mandaron fóra de Galicia, anque 
non moi lonxe, a Oviedo. Anos 
despois volverá a recupera-la pla
za de Pontevedra e a tomar con
tacto coa súa ría de Arousa e co 
seu Rianxo natal. Pero xa non era 
o mesmo. Pesaban os anos, epa-
saran tantas cousas... · 

Así rematámo-la vida <leste singu
lar mestre e loitador galeguista 
cuns pequenos retazos para que 
outros investigadores poidan 
cornpletala súa rica e variada per
sonalidade. 

Con 66 anos recén cumpridos 
(1897-1963) falece na súa casa 
de Rianxo onde veraneaba. Os 
seus resto.s repousan a pouco 
treito dos de Dieste e Manuel 
Antonio. Os tres irmáns "en au
dacia e sentimento" a quen lle 
estamos a celebra-tos cente n a
rios de n a ceme n to e co s qu e 
"pod e riamos fagu e -la h is toria 
groriosa das nosas cicatrices". + 

ANOSA TERRA 
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Informe de antecedentes 
do Goberno Civil de Pontevedra. 

Procesión marítima das festas 
da Nosa Señora de Guadalupe 
en Rianxo, no primeiro tercio 
de século. 
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De dereita a esquerda, Roxerius, 
. García-Sabell, Máximo Sar e 
Borobó, o día da "apertura da 

porta santa" de Manoel-Antonio. 

inxel curmán de Manoel Antonio 

BOROBÓ 

Cando cheguei a Rianxo aquel ve
.rán dos anos cincoent.a non se fa
laba doutra causa .. ., ás caladiñas. 
Uns sorríanse; outros parecian 
cheos de carraxe contra a novelis
ta Elena Quiroga por revelar o se
greto dun fogar que lle dera aco
llida, e contar intimidades dunhas 
donas respetabres e duns ilustres 
cabaleiros. Tamén me diron a le€r 
a novela, La Enferma, que non 
chamara a atención a ninguén en 
Galiza, fara de Rianxo. 

Ali, en La Enferma, da exuberante 
Elena Quiroga, xurdían retratados, 
asegún, os rianxeiros, Castelao e as 
suas irmáns; Rafael Dieste e a sua 
irmán-Olegaria; a muller que aten
día a ista, o marido e a sobriña; o 
cura párroco de Santa Columba, 
don Benito Fariña; e as telefonistas, 
irmáns de Roxerius, e curmáns, por 
tanto de Manoel-Antonio. 

A centralita de teléfonos atendida 
palas irmáns de Roxerius estaba 
instalada na mesma casa familiar; 
unha das que forman a rúa de 
embaixo de Rianxo,, a máis escla
recida, literariamente, da Galicia 
contemporánea ... 

Berce onde arrolóuse Rafael, 
acunóuse de meniñp Manuel Antonio, 
onde encetaron os sanos de Daniel ... 

Roxelio Pérez, o bo e xeneroso 
Roxerius a·inda que nacer~ nesa 
casa, pasaba os veráns, no tempo 
en que eu o coñecín, nunha linda 
casiña que edificara no camiño de 
Tanxil, á beira esquerda, conforme 
se rubía, pouco. antes do castelo. 

Cando palas mañáns salíamos da 
casa da Chincha, para ir á praia, 

'era raró que o simpático pedago
go non estivera xa na porta da 
sua morada. Non sei si co lecer 
de f;lo1ar unha parrafada comigo, 
casi sempre a propósito do seu 
queridísfmo e malogrado curmán 
Manoel-Antonio, que tantos anos 
facía xa que morrera ; ou sobre 
Castelao, quen finara naque! tem
po; ou acerca de Rafael Dieste, 
do que gardaba ~ esperanza de 
volver a velo. en Rianxo. 

Logo, polo serán, solía toparme 
de novo con Roxelio, cando pa
seaba coa sua dona polo peirao; 
ou ben tomando unhas tazas con 
il no bar de Feliciano. E seguíame 
falando dos vellos e inxeis ami
gc5s rianxeiros, e tamén dos no
vos amigos que fixera en Ponte
vedra, onde estaba destinado co
ma Inspector de Escalas. 

O destino pontevedrés foi outra 
. causa comun, ademáis da nature

za rianxeira e a condición de es
critor ventureiro, nas biografías 
do xenial funcionario de Estadís
tica e do prestixioso Inspector de 
Enseñanza Primaria, mais non 
coincidentes no tempo; a causa 
dis tráxicas circunstancias históri
cas, cuio recordo, ainda latente, 
arrepiaba Roxerius. 

Cerras ocasións participabamos 
xuntos, cas nosas farrúlias, en ex
cursións a praias algo roáis lonxa
nas, cal a das Cunchas. Ou tamén 
en calquera romería cercana, nen 
embargares, non pon puiden ir 
con el, pois xa tivera que incor
porarme a meu tÍaballo no xornal 
La Noche, á romeria de San Ra
món de Bealo; cando ao éxcelen
te pedagogo pouco lle faltou para 
sufrir un grave a~cidente: 

Poi a pasar detrás das lanchas de 
Petra:, a vellísima churreira valen
ciana (e padronesa de adopción) 
que deixaba a fervente tixola pa
la outra atracción de feira , mais 
doada para sua senectude. Unha 
das barcas de Petra doulle un tre
men do golpazo a D. Roxelio, 
guindando con il ao chan. Mais , 
recuperous~ axiña, afortunada
mente, erguéndose presto. 

Nos decenios seguintes pasei mi
ñas vacacións fara de Rianxo e dei
xei de ver a Roxerius, salvo algun
ha vez que me topaba con il en 
Santiago ou Pontevedra. Anque o 
momento estelar da nosa relación 
ocurreu en ASados, preto do pazo 
dos Torrados, una ano daqueles. 
Cando fun con il, e con Domingo 
García Sabell e Maximino Rodrí
guez Buján, a abrir a habitación do 
seu curmán Manoel Antonio, pe
chada pala nai diste dende o mes
mo diado enterro do poeta. Nunca 
quisera a mestra de Lestrove dona 
Purificación, proporcionar a chave 
da alcoba onde morrera seu fillo, 
nin siquera ao crego D. Benito Fa
riña, nin aos estudiosos da sua po
esia de vangarda que máis dunha 
vez lla pediran durante tllntos anos 
que o cuarto estivo cerrado. 

Ata que dona Pura, convencida 
polo seu · médico de Santiago 
(axudado tamén polo polo cur
mán de seu fillo, e o xuez de Cal
das), entregoulle ao Dr. García 

- \ 
_Sabell a chave que gardaba a mis-
teriosa estancia. Doume tema, xa 
hai decesete anos, este emotivo 
asunto, para compoñer unhas es
tro{(:as ·de A Ríanxada unha silva 
de varia dedicación, que empe
zou a circular no I Congreso da 
Poesía Galega, entre as sonrisas 
de conmiseración dos poetas do 
90, do 80, do 70 e máis decénios 
precedentes, e ainda vivos. Nem
bargantes atrévome a reproducir 
o cacho titulado Apertura da por
ta santa, por constituir unha fiel 
narración do que ali sucedeu: 

Apertura da Porta Santa 

Adicado a Domingo García Sabe// 

Escollín Trrwonzos 
para ir a Asados. 
Cando a doente e espilida 
nai de Manoel Antonio 
veuse aleada, ollecida 
do seu teimoso insomnio. 
Do seu soñar sempre despena 
co navegar eterno do autor 
De catro a catro, na cuberta. 
Aleada do seu longo dor, 
na Ponte Limpa compostelán 
pola psicosomática de Sabe/! 
que a deixóu, por un tempo, san, 
Coma si lle arrincaran a pel 
dou/le a chave do han choído 
dona Pura, agradescida, a Domingo, 
a un parente e a un amigo. 
Inspector de escotas, o cunnán, 
o xuez de Caldas, o sobriíio 
das suas bospedeiras da TRabanca. 
Eran tres claveiros, pois, a modiño 
igoal que na caixa duáha banca, 
os que abriran a porta pechada 
coarenta anos, que cecáis gardaba 
a prosa inédita, a poesía iiiorada 
que Manoel Antonio ali amoreaba. 
Ali quedaba o esprito do poeta, 
e o segredo das cartas suas, 
as brandeas, pode que unha carpeta 
de dibuxos, versos de moitas luas ... 

. Sabell, Roxerius e Máximo Sar 
leváronme con iles a Asados, 
e deixeime ir, coma cortíza na mar, 
pra contar logo nos anacos 
o intre metadramático da afJe.rtura, 
coarenta anos logo de cboída, 
da porta santa de dona Pura. 
Rexinóu a cbave enmohecida, 
pero abréu, e cada un foise 
a unha esquina do ban, 
coma si cada cal levara unba fouce 
pra apañar ali o pan. 
Topou o doctor unah versión francesa, 
Roxelio Pérez as cartas dos parentes, 
Maximino, algunha boa peza. 
Eu, entre aquetas boas xentes 
tiven a sorte de topar 
o millar tesauro que ali se gardara: 
o retrato que máis era de admirar, 
entre cantos Carlos Maside dibuxara, 
denantes que Manoe/ Antonio adoecera 

Unha correspondencia 
triangular 

As cartas dirixidas a Manoel-Anto
nio e as escritas por il, topadas 
aquil día na sua habitación, foron 
publicadas con notas, non moi 
abondantes, de Domingo García 
Sabell, no terceiro tomo da edi
ción de Galaxia (Vigo, 1979) da 
obra do naso primeiro poeta van
gardista. Nesta Correspondencia, 
o máis frecuente corresponsal é 
seu querido cu1mán Roxelio Pé
rez González, dende o primer ano 
do epistolario, 1917, ata a última 

carta que aparece sin data. Na pri
meira dille a Manoel-A.ntonio que 
"desque marchaches non fixen ca
se nada. Francamente, mantiña, 
son algo vago. E iso que teño 
moito, pero moito que faguer". 
Anque estáballe escribindo unha 
prosa moi bucólica, cando sinteu 
"as frescas risas d'unhas mozas 
que se burlaban de min, interrum
pían a miña inspiración'. Poi di
recto a elas e ao pouco soaba al
gún trio "comose fose un bi o". 

Na última publicada comuní ali 
que "tua nai estivo oxe eiquí. Díxo
me que dispoñ ras de vinte pe -
ta , que e o m smo qu carro oll s 
de boi para mercar o zapato ". P -
ro fora dalguns det lle familiares 
coma istos , tra luc n na maioría 
da carta as fondas preocupacións 
literaria , p dagóxi as, artísti as 
incluso filosófica do tre mozo 
rianxeiros . Poi a comunica ión 
postal é clara.menee triangular enLre 
Manoel-Antonio, Roxeriu e Rafael 
Die te. Sobre todo cando iste ten 
que marchar de oldado á guerra 
de Marruecos e cartéase dende alá 
cos seus vedños e compañeiro no 
cultivo da letras. 

O Epistolario de Rafael Die re foi 
editado, deceséi ano despoi 
que o de Manoel-Antonio , por 
Xosé Luis Axeitos, no tomo da 
suas Obras Completas publicada 
por Ediciós do Casrro (A Coruña 
1995). Iste Epistolario de Dieste 
comenza cas deceoiro carta e -
critas por il a Manoel-Antonio e a 
Roxelio Pérez; sete dila datada 
en Melilla e outra localidade 
marroquie . Toda esta carta , 
e critas entre o ano 1920-23 
(excepto a última, datada en i
go, o 1-1 -1925), a figuraban na 
Correspondéncía de Manoel- n
tonio e foran tran crito ali. 

O carteo entre o p eta de angar
da e o eu inxel curmán ' m it 
mái 1 ngo, chega na Cor ;p n
dencla ata o 8-Xl-1928, fecha da 
ú !tima carta da ta da; p u<.:o míi de 
un ano denantes de finar (2 -I-
1930) Manoel-Antonio. Ao are r 
de índices a edición di ta Co17es
pondencia non é d ado inventariar 
a comunicación postal ntre 
dou curmán rianxeiros. ría un 
traballo interesant fac r un stu
dio pormenorizado di ·ta r laci 'n 
epistolar, tan familiar, per tan uni
versal no contido da ua temática. 
Completándoa co análisis da vincu
lación de ambos con Rafael Di ste, 
para asi ter a visión conxunta da
quil insólito fenómeno cultural que 
se dou en Rianxo, duarante o pri
mer tercio do século XX: 

A existencia nisa blasonada vila 
dunha promoción de escritores 
verdadeiramente extraordinaria: 
Rafael, Roxelio, Manoel-Antonio e 
ademáis outros mozos que foron 
seus compañeiros de inquietudes 
artísticas, literarias e políticas. Ce
cáis poida fundamentar Xosé Luis 
Axeitos -ou calquer outro bo in
vestigador de agora- iste abraiante 
fenómeno que acaso se explique 
soamente pala calicj.ade ética e es
tética da promoción que lle prece- .. 
deu: a do Barbero Municipal. Ou 
sea, a de Alfonso Castelao, Eduar
do Dieste, Ramón Rey Baltar... • 

,. 
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O presidente norteamericano anúncia o ataque a Iraq, despois .de superar unha campaña contra el Recoñecen a e.xisténcia 
de escuadróns da morte 
en Alxéria Clinton, o conquistador 

-0- M. VEIGA 

Bill Clinton, o demócrata 
que exibiu n~ seu primei
ro curriculum eleitoral á 
presidéncia o mérito de 
ter mandado a un sub
normal á cadeira eléctri
ca, na sua etapa de go
vernador de Arkansas, 
·como proba de que non 
era "un brando liberal", 
afronta agora a enésima 
ameaza de bombardear 
lraque, nunha traxédia 
internacional que cada 
vez se viste máis de farsa. 

Non parece sen embargo 
que os motivos de Clinton 
para atacar Iraq señan os 
de recuperar imaxe des
pois dunha forte campaña 
contra el, base ad a nas 
suas supostas relacíóns 
extramatrimoniais. En rea
lidade, o presidente demó
crata ordeara xa ás For
zas Aereas bombardear 
Bagdad só seis meses 
despois de chegar á Casa 
Blanca. Daquelas o su
posto motivo tora vengar a 
conspiración para asesi
nar a George Bush , con 
ocasión da visita a Kuwait 
do anterior presidente. 
Non había evidéncias cla
ras de que existise tal 
conspiración, dado que 
proviñan da policía de Ku
wait, famosa pola sua co
rrupción. Tampouco Clin
ton agardou aos resulta
dos do xuizo aos acusa
dos de conspiración. Os 
avións estadounidenses 
que, segundo o governo, 
tiñan como branca o Cuar
tel Xeral da lntelixéncia 
iraqui, bombardearon un 
bairro das aforas. No ata
que resultaron martas seis 
persoas , incluindo unha 
destacada artista iraqui e 
o seu home. Logo resultou 
que non se causaran da
nos significativos -se é Clinton ven de presentar os primeiros on.amentos sen déficit dos últimos anos. 

que os houbo- nas insta
lacións da intelixéncia iraqui. 

Clinton gañou o seu primeiro 
mandato en 1992, ao acadar o 
43% dos votos, frente ao 38% 
de Bush. O 20% restante tora 
para Ross Perot. Esas porcen
taxes corresponden ao núcleo 
de votantes, porque o 45% d~ 
povoación decidiu absterse. E 
dicer, Clinton non chegou á pre
sidéncia cunha ampla marxe de 
ventaxa. Para colmo, nas elei
cións ao Congreso, celebradas 
en 1994, os demócratas caian 
derrotados frente aos republica
nos, ainda que todo hai que de
cilo: só o 37% do eleitorado foi 
ás urnas, e pouco máis da me
tade dese 37% votou aos repu
blicanos. En 1996 conseguiu re
novar o seu mandato frente a 
Robert Ocle, convertíndose nun 
dos poucos presidentes demó
cratas que conseguían repetir 
na Casa Branca. 

Nixon; un bon exemplo 
t 

A boa imaxe de Clinton entre 
alguns sectores, nunca se viu 
refrendada pala sua política ex
terior. En 1992, ao pouco de 
asumir á presidéncia dixo: 
"Quera reafirmar a continuida-

de esencial da política exteri9r 
americana". Unha afirmación 
nada baladí , ten do en canta 
que os seus precedentes eran 
Reagan e Bush, dous dos líde
res máis internacionalmente 
belixerantes 

sua palabra. Dous anos des
pois, o 1 tle Decembro de 1994, 
decidiu incrementar esta partidsi 
para os seguintes seis anos. E 
dicer, as propostas, de empre
gar parte dos réditos da paz en 

servizos sociais, 
desde os tempos 
de Nixon. E de 
feíto, Bill Clinton 
valorou a carrei
ra do presidente 
que mantivo du
rante anos os 
bombardeos so
bre Vietnam e foi 
protagonista do 
maior· estado de 
corrupción da 
posguerra, re
matado no es
cándalo do 

Os Estados 
Unidos están 
governados 

nunca encontra
ron eco no seu 
gabinete. 

O profesor de 
Bastan, Howard 
Zinn, xulga que 
os aspectos pro
gresistas d_e Clin
ton son máis visí
be is na política 
interna, pero ain
d a así, os seus 
xestos "·nori se 

Watergate, da 
seguinte manei-
ra: "Nixon foi un 
grande defensor 
da liberdade e a 
democrácia en 
todo o mundo". 

Pésie a que viña 
de rematar a 

por un Congreso 
polo ·que só 
votou o 3 7°/o 
do eleitorado. 

achegan ao que 
necesita unha 
nación na . que 
unha cuarta par
te dos nenos vive 
na pobreza e on
de 35 millóns de 
persoas non dis
poñen de coida
dos médicos". 
Zinn lembra que 

guerra fria, Clinton prometeu re
ducir o orzamento militar de 
Bush en só o 5% e foi fidel á 

pésie a que o 84% da povoa
ción está de acordo con subirlle 
os impostes ás rendas máis al-

tas, o certo é que "o 1 % 
máis ricos obtivo máis 
de un billón de dólares 
nos últimos doce anos 
como resultado dos 
cámbios no sistema tri
butário". A políti.ca fiscal 
norteamericana é hoxe 
moito máis regresiva 
que nos anos posterio
res á segunda guerra 
mundial. Clinton, na sua 
intervención ante o Con
greso, despois da cam- . 
paña polas suas andan
zas extramaritais, mos
trouse ledo por ter redu
cido o déficit público que 
tanto pesara sobre os 
seus antecesores. O 
_presidente dixo tamén 
·que , "o Estado era máis 
pequeno, pero tamén 
máis. eficaz". En aparién
cia os obxetivos que se 
marcara en 1992 esta
ban cumpridos. lso seria 
de loúvar se non fose 
porque certos dados re
sultan teimudos, como 
lembra Zinn: "A riqueza 
está polarizada, cun 1 % 
da povoación proprie
tário do 35% da riqueza 
(aproximadamente 5,7 
billóns de dólares)". Na 
periféria empobrecida 
das cidades "os nenas 
marren nunha porcenta
xe máis alté:~ que en caJ
qu er outro país indus
trializad~do mundo". 

As compañias 
aseguradoras e 
a televisión 

Gore Vidal, un novelista 
e ensaista liberal e sim
patizante de Clinton, xul
ga con todo que o presi
dente demócrata fai o 
que pode frente á ultra
d e reita do país e non 
dubida en salvar a sua 
actitude frente aos pro-
blemas internos. Des
pois da última campaña 

polo asunto Mónica Lewinsky, 
VLdal lembra que "cando os 
Clinton .propuxeron un servício 
sanitário golpearon sen querer 
o corazón da máquina de diñei
ro dos nasos governantes: as 
compañías de seguros, que se 
quedan con algo así como un 
tércio do que pagan todos os 
norteamericanos pola asistén- -
cia médica. As compañías ase
guradores gastaron axiña pe.rto 
de 500 millóns de dólares en. 
anúncios de televisión acusan
do o plano dos Clinton de co
munista". 

Gore Vidal opina que "os con
glomerados son os danos dos 
méios de comunicación e os 
que teñen en aluguer perma
nente a maioria do Congreso, 
do Poder Xudicial e do Executi
vo". lsto "non deixa moito de 
que falar, · máis alá do sexo, a 
bandeira e os bos tempos no 
que se loitaba contra o comuni$
mo". "O teito de que a vida se
xual de Clinton -engade Vidal
sexa agora o eixo central no na
so discurso político é parte da 
auséncia de asuntos reais". 
Desgraciadamente, o bombar
deo periódico de cidades iraquis 

. si é un asunto real.+ 

O Grupo Islámico Armado 
está infiltrado polos servizos 
secretos alxerianos e hai un 
pseudoexército de 200.000 
persoas armadas polo 
Governo, recoñeceu un 
diplomático alxerianb ante un 
xornal alemán. Segundo esta 
fonte, a estratéxia do Exército 
seria cometer matanzas para 
acusar aos islamistas e 
provocar un sentimento de 
vinganza entre a povoación, 
por iso os mortos están entre 
os máis desfavorecidos .. Outro 
ponto de vista ten indicado 
que en realidade o Governo 
pretendía o abandono das 
grandes cooperativas para 
facilitar o seu trasvase ás 
multinacionais do sector 
agroalimentário. + 

Israel autoriza vivendas 
xudeas na parte árabe 
de Xerusalem 

O ministro de Interior de 
Israel autorizou a 
construción de 132 
vivendas·xudeas no bairro 
árabe de Ras Al Amud, en 
Xerusalém-Leste, xusto 
onde a Autoridade Nacional 
Palestina pretende instalar a 
capital do Estado 
independente. Mália 
autorizar o ministro do 
Interior, o Governo afirmou 

. que non apoia o plano e o 
primeiro ministro Benjamin 
Netanyahu dixo que o 
comezo das obras pode 
provocar unha revolta 
palestina e que en xeral.o 
plano poderia dificuldar o 
proceso de paz. De todos 
xeitos, o Governo de Israel 
non cesa de pór obstáculos 

· á pacificación.+ 

Exixen protección 
para os meios 
independentes 
en Nicaragua 

Tras o peche o pasado 
Sábado 31 de Xaneiro do 
diario sandinista Barricada, o 
secretário xeral da Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) Daniel 
Ortega ven de solicitar que a 

- Asemblea Nacional de 
· Nicaragua aprobe unha leí 

para protexer os f!teios de 
comunicación independentes. 
Barricada, xornal propriedade 
do FSLN, viña acumulando 
perdas desde 1994 e deixou 
de publicarse despois de 19 
anos de circulación por 
problemas financeiros e falla 
de matéria prima. Ortega 
sinala que o presidente 
nicaraguano dirixe unha 
política de bloqueo e 
persecución contra meios 
informativos independentes e 
sandinistas. Engade que 
Alemán nega anúncios 
governamentais a estes meios 
e favorece aos organos 
"oficialistas". Os ei:npresários 
tampouco envían publicidade 
aos meios sandin.istas por 
temor a represálias de 
Alemán, através da Dirección 
Xeral de Ingresos.+ 
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Hai que estar a 
favor da clonación, 
non da de seres 
humanos ou ovellas 
que ese é outro 

1 tema, senón da de 
1 ordenado.res ( ou 
: · obedecedores como 
1 pediu Chicho . 
1 Ferlósio que se 
1 denominasen). Un 

PC cló¡t,ico é aquel 
que segue o patrón 
criado por IBM pero 
non paga direitos de 
marca. Di IBM que o 

. 60o/o dos aparatos . 
que se venden ao 
ano no mundo son 
clónicos e reclama 
direitos de 

1 pcopriedade . . 

Franz· Joseph 
Strauss foi ministro 
do exército da 
Alemaña do Oeste, 
defensor afervoadó 
do armamento 
nuclear, partidário 

1 da pena de marte e 
da censura. Der 
Spiegel descobrera 
que a sua honradez 
nos negócios non 
estaba á altura do 
seu pu ritani~mo e 
Strauss fixo todo o 
que puido por 
clausurar o . 
semanário. Aznar 
ven de recebar en 

1 
1 
1 
l . 
1 

Munique o prémio 
Strauss. "Meréceo", 
di á prensa Bávara. 

1 Salanueva, a ex
: directora CJo 806, 
1 perde en subasta un 
1 "dos padros que a· 
1 ~ ~ i "' ... ~· ... 

a cuota leiteira ·e ~ 
política conserveira 
Nunha entrevista dos prestixio
sos intelectuais franceses: Da-

. niel, Morin e Toutaine, con Lio
nel Jospin, unhos dias antes de 
que gañase as eleicións, pre
g u ntár_on lle se enmendara ·a 
parte negativa da herdanza do 
mitterrandis-
mo, ao que 
respondeu: 
".. . Nosoutros 

. tí a casamos O Bloque 
en dous pon-
tos: o paro e o sácase fotos cos 
relativo a éti- socios de Aznar, 
_ca republica-
n·a ou, dito con Pujol e 
rnáis sinceira- Arzallus, e, ao 
mente, amo-
ral". Mais - mesmotempo, 
adiante~ enga- está pola 
de: "Se o Par-
tido Socialista funcionarización, 
non se rexe- munipalización~ .. 
nera por si 
mesmo, non . detodo_. 
podera xugar 
o papel que 
lle correspon-
de para rexenerar a sociedad e. 
Ternos que facer progresos, 
neste senso (... .), onde hai, co-
mo deCilo, necrosis". · 

En Gal iza, un ha das . rexións 
máis atrasadas de Europa, cos 
piores accesos a península por 
terra, ferrocarril...; que en Ferrol
terra sufriu unha forte reconver
sión industrial, os do PSOE, qúe 

. estiveron bastantes anos no po
der central (con altos cargos ga
.legos no Governo González, en 
obras púh!li9as; pesca.,.) e no lo
cal en Ferrol (é, unhos anos, ño 
autonómico), foron incapacE;ls de 
facer as autovías a meseta, de · 
mellorar os accesos a Ferrol e a 
sua comarca, de ampliar o ferro
carril, a autoestrada ... O' que pa
ra Galiza era e é esencial desde 
o ponto de vista da solidarieda
de interrexional. Ao mesmo tem
po; o Governo González foi o 
que · negociou a entrada de Es
paña na Comunidade europea, 
que pérxudicou a Galiza no rela
tivo ao leite (supertaxa, etC.J, 
pesca ... E, que dicer do paro ... 

Agora, en Galiza, teñen a cara 
dura de pedir aos demais que 
fagan nun· ou dous anos, o que 
eles, con todos os poderes . nas 
suas mans, foron incapaces de · 
facer en 14. O que era moito 
máis prioritário que a Expo e, 
alomenos, tan prioritário como 
as autoestradas, o AVE, de An
dalucía ... 

Os do PSOE de España e. Gali
za deben tomar debida nota das 
palabras, denates citadas, de 
Jospin. E, por conseguinte,, re
xenerarse, dar paso a xente no-. 
va que non teña a gravosa· car
ga do necrosamento que supu
.xo o felipismo-guerrista (o Vaz
quismo da Cidade-Estado ·cos 
poderes fáticos apoiandoo fir
memente, incluido o PP ... ; o So
tismo da Movida ... , etc. 

O PP, no que lle compete en Es
paña e Galiza, que é moitisimo, 
non pode nen debe limitarse a 
cantarlle as coarenta ao PSOE e 
á sua herdanza guvernamental. 

. Non pode esperar a que haxa 
.acidentes, catastrofes, tempo
r~is ... para tomar as nec~sárias 
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e urxentes medidas que require 
Galiza· en infraestruturas e neu
tros campos. O PP en Galiza le
va moitos anos no governo e no 
relativo ás autovías, autoestra
das, ferrocarril. .. , .as comur<1ica
cións co exterior, tivo que ser, 
dende o princípio, moito máis 
contundente e enerxico ante Ma
drid; Europa, pois trátase de 
cuestións esenciais. E completa
mente inadmisíbel e impresentá
bel que Ferrol e a sua comarca 
estean tan ailladas e tanto pior, 
despoJs da grave reconversión 
que sufriron, de acidentes como 
o das Pías ... O das Pi as, Ponte
deume .... clama o ceo. E así po
deriamos seguir con outras co
marcas, pontos, sectores ... 

O Bloque, segue apontándose a 
calquer bombardeo. A foto de 
Seiras, Touriño e Guerreiro (o 
gran trunfador das pasadas eler
cións ha, ha, ha), no coche do · 
primeiro, xungidos na mesma 

. loita revolucionária das chama
. das labregas, foi espectacular. 

O Bloque sácase fotos cos so
cios de Aznar, con Pujol e Arza
llus, e, ao mesmo tempo, está 
pola funcionarización, munipali
zación ... de todo e de todos, po
la plena estatálización gratis to
tal con planos económicos, de 
cara ás empresas e a outros 
sectores, absolutamente tora da 
realidade, e que deixan moi a 
dereita á Izquierda Unida de 
Anguita, cuxa política anda, ta
m'en, p.olas nubes. En Galiza 
hai qu~ apoiar forzas que crean 
e distribuien riqueza. Como moi 
ben di Jospin: "Debemos inte
rrogarnos sobre unha verdadei
ra etica moral e económica e· 

. perguntarnos quen están dis
postos a respeitala". Cuestión 
esta, que é esencial para Espa
ña e Galiza, ao igual qµe o rigor 
e a rexeneración da política e 
os políticos (dos empresário.s, 
sindicalistas, profesionais, ihte
lectuais, artistas, a)'.<ente~ so
ciais ), dos seus modos e ma
neiras, habttos e linguaxes, pra
ticas e representacións. • 

MIGUEL CANCIO 
(PROFESOR DE SOCIOLOX1A DA 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO) 

Sobre o Congreso 
Forestal (e 3ª Parte) 

No Congreso empresaria/, téc
nica, científica, forestal, cele
brado en Silleda os pasados 
dias 18, 19 e 20 do mes de De
cembro, organizado pala Aso
ciación Feiral Semana Verde 
de Galicia, adicouse unha me
sa redonda ao tema dos incén
dios forestais, o que esta ben, 
xa que o lume e un dos gran
des inemigos que ten ó monte; · 
un inemigo que destrue en pou
cas horas toda unha planifica-

. ción e unha ordenación que un 
monte poida ter. Dicer que os 
lumes forestais son un atenta
do contra toda a sociedade, 
non e unha exaxeración. 

Nengún dos ponentes da de
vandita mesa redonda atacou 
as causas f un-
damentais dos 
lumes, nen 
analizou as A 
raices de por
que se produ
cen . Falar do 
material e dos 
métodos con 
que canta o 
Servizo de 
Defensa con

Administración 
Galega non lle 
dáa máis 
mínima 
importáncia á 
loita preventiva 
dos incéndios 
forestais. 

tra os incén
dios forestais, 
falar dos siste
mas de capta
ción dos lu
mes, talar dos 
dispositivos. 
ou da estrutu-
ra organizativa do SDCIF, talar 
de investigar como se propagan 
os lumes, esta ben, pero non
b,asta, non é suficiente. Este é 
un pranteamento de loita contra 
o lume e non de prevención dos 
incéndios forestais, que é a prin
cipal loita que hai que dar. 

A analise dos ponentes do Con
greso empresarial, técnico, cien
tífico, forestal, coincide coa pos; 
tura da Administración Galega. E 
esta unha postura fatalista. Unha 
postura que entende que os lu
mes forestais teñen que vir como. 
veñan as choivas e as xiadas nó 
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inverno. Unha postura que non 
lle dá a máis mínima importáncia 
á loita preventiva dos incéndios 
forestais que é a principal loita 
que hai que dar. E toda esta for
ma de prantear o problema, can
do o Comite galega de defensa 
dos montes contra os incéndios 
forestais (que por certo e un or
ganismo onde rion están repre
sentadas as comunidades de 
montes veciñais en mán común), 
no ·seu informe do ano 1987, re
coñece, ademais do incremento 
dos lumes, que estes son inten
cionadas en máis do 90%. 

As comunidades de montes, polo 
menos as comunidades de mon
tes agrupadas en torno ao pro
xecto de criación dunha organiza
ción galega de comunidades de 
montes, non estamos de acordo 
con esta postura fatalista, non es
tamos de acorde como di o comi
te de defensa dos montes contra 
os incéndios forestais en que o 
incremento dos lumes débese a 
causas naturais (bo tempo, fortes 
ventos ... ) As comunidades de 
montes, ante os incéndios fores
tais non podemos rogar que deus 
nos libre do bo tempo, nen facer 
procesións para que p ceo verta 
choiva. Entendemos que hai que 
combater o lume empezando por 
unha política de prevención. 

Se todos concordamos en que 
os incéndios forestais son case 
na sua totalidade intencionados, 
hai que buscar as causas e em
pezar a combatilos ali mesmo. 
Este combate non é sementes a 
sua extinción, e eliminar as cau
sas que o provocan. Non son to-

. das, p.ero si algunha das causas 
dos incéndios forestais. 

-Deslindes mal feitos, o que 
provoca enfrentamentos entre co
munidades veciñas. A Adminis
tración, incumprindo a sua pró
pria lei, non procede a facelos. 

-Usurpación do monte veciñal 
por particulares. A Administra
ción, en vez de velar pola integri
dade do monte lávase as mans. 

-Gando salvaxe; ainda non hai 
unha lei que posibilite a presén

, cía d~ste_ gando nos mQntes cos 
'... .J ;. ' .... - l 1 J.. '- ~ , ~ I J ~ ; , , 
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Que pensa do lío de· saias de Clinton? 

Xacobe Dolores Maria Henrique Maria Dolores 

Profesor Axente comercial Ama de casa _ Empregado Pensionista 

É un pouco incompren f- o americanos teñen moi Eu creo que Bill Clinton Eu de presidentes dos Es- A miña opinión, que é 
bel para un cidadán eur - pouco no que pensar, a ten direito a ter unha vi- tados Unidos non opino. particular miña, é que é 
p u p rqu trata qui- e ta altura do século da privada fóra do con- Agora el mesmo. sacou o unh~ emboscada que lle 
zai dunha con piración perguntándo e se o presi- trol público, o que pasa é do Iraq para disimular e queren facer ao presidefü 
de tipo político, ainda dente ten ou non unha que a Mónica esta é un- para que todo o mundo te. Dame a impresión de 
que tamén resulta admi- amiga, non é 16xico, con ha lista máis que quer ti- lle preste atención e es- · que o presidente, coa tal 
rábel a facilidade coa que todos os problemas im- rar proveito da situación queza_ o asunto do lio de_ Mónica, non se enten-
o istema xudicial ameri- portantes que hai. Tam- que se criou. Toda esta saias. Se cadra chegan a deu sexualmente. Se ca-
cano permite que os cicla- pouc6 vexo lóxico sacar acusación é unha trama atacar a_o Iraq por esa dra a chica foi visitalo al-
dáns do comun poidan agora o do Iraq para des; política ·porque hai moito causa. Senón non ten gun día, pero _opino que é 
tarnén enxuizar ao seu viar a atención pública. E listo ao seu redor que moita e)_(plicación que se inocente. De todos xei-
presidente. Pode ser que unha incongruéncia, iso quer quitar o poste de acorden do. tema ese ago- to~, nos Éstados Unidos, 

plano de ataque ao sempre estivo aí e se ca- presidente dos Estados ra. De todos xeitos é un se chega a ser culpábel, 
Iraq sexan unha fuxida dra nestes momentos Unidos a Bill Clinton, po1,1co !mpresentábel sa- teria que demitir, ainda 
cara diante, pero non hai convén distraer aos cicla- senón non atop9 outra car un as.unto interna- que aqui non ·o ent~nde-
que ignorar que a política dáns norte-americanos. explicación racional. Te- cional para tapar o escán- mos asi. Iso é meterse na 
sanitária ou de promo- No país máis avanzado do ño unha irmá que vive dalo producido por ese sua vida persoaL Sego os 
ción da muller que fai mundo non ten que pasar nos Estados U nidos e ·asunto sexual, ainda que inquéritos e a máioria da 
Clinton, non gosta a de- nada porque o presidente conta que casos como ese Clinton teña direito a ter sociedade ere que el non 
terminados sectores. • se deite con alguén. • hai a esgalla. • unha vida privada.• é culpábel. • 

usos forestais. 

-Caza, onde a lei vixente pode 
ser aplicábel en calqueira sitio 
menos en Galiza. 

-E a todo isto, ainda podemos 
engadir: posibilidade de venda 
de madeira queimada, posibilida
de de recalificar os terreas quei
mados, inadecuación das sub
vencións para a loita contra o lu
m e; subvención aos concellos, 
deixadez da Administración ... + 

altura ou de baixura. De nengún 
modo podemos utilizar por máis 
tempo a demagoxia cando afir
mamos gratuitamente que os xu
bi lados de baixura non cobran 
máis porque non cotizaron máis. 
lso é unha auténtica mostra de 
ignoráncia e unha clara falla de 
coñecemento da realidade pecu
liar dos pavos mariñeiros como o 
de Riveira, onde hai uns trinta ou 
cuarenta anos atrás había esta-

blecido un único sistema de coti
zación para a baixura. Outra cau
sa distinta é que aproveitando 
que o cálculo para a xubilación 
dependía das cotizacións efec
tuadas nos últimos oito anos, 
moitos decidiron embarcar na 
mariña mercante ou na pesca de 
altura para ter unha pensión máis 
axeitada. Namentras os que de 
verdade estiveron traballando no 
povo conquerindo o terceiro pos-

to de baixura para o porto de Ri
veira a nivel de todo Estado, che
gado o momento da sua xubila
ción, os 65 anos de idade, cobran 
a pensión mínima, establecida 
para o ano 98, na cantidade de 
55.980 mensuais, cando o salário 
mínimo interprofesional está fixa
do nas 68.040 pesetas. 

As reivindicacións do colectivo 
dos pensionistas non son feítas 
dunha maneira egoísta e particu
lar senon que tratan de evitar 
que os seus tillos e netos, que 
opten por traballar no marisqueo 
ou na pesca perto da costa poi
dan xubilarse cunha paga sufi
ciente para vivir, sen necesidade 
de ter que sair 

X É A. PEREIRA MARTÍNEZ 
(P l ENTE[ A XUNTA XESTORA 

A R ANIZACIÓN ALEGA E 
MUNI A ES E M NTES) 

O conflito entre 
activos e xubilados 
de baixura 
A problemática pesqueira do 
naso país é tan grave que de 
nengún modo se debera con
fundir a opinión pública, priori
zando o problema social e eco
nómico que veñen padecendo 
desde xa hai moitísimos anos 
os pensionistas de xubilación 
ou invalidez do sector de baixu
ra e os interesados enfronta
mentos que algún profesional 
dun sector extractivo determina
do quere pór de manifesto para 
escurecer a verdadeira realida
de da problemática pesqueira. 

Ninguen pode dubidar de que 
existe unha clara discriminación e 
marxinación social dos pensionis
tas do Réximen Especial do Mar 
por . cont¡:i própria con respeito 
dos· empregados, ben sexan' de. 

j 

J 

ao mar, coma 
sempré fixe-
ron os nos os o sector fai un 
abós e país. 

Námen1ras a 
Administra
ción ou as 
próprias Con
f rarí as ou os 
Concellos non 

chamamento 
para que o 
vindeiro dia 15 
demostrea 
solidariedade 

articulen un cos xubilados 
sistema de in-
cremento das con baixas 
prestacións ou pens1"0' ns a 
a criación dun - ' 
Fondo de so- manifestación é 
1 i d ar i e d ad e un primeiro 
que axuden a 
engrosar as paso. 
pensións de 
miséria até o 
salário mínimo 
interprofesional os pensionistas 
-non esquezamos que son autó
nomos e faenan na sua própria 
embarcación e polo tanto non 
impiden a criación de novas pas
tos de traballo- non ven máis 
solución que continuar co costu-

1 levaron ao cárcere. 
1 É unha das 
: secuelas, de sobras 
1 coñecidas, coas 
1 que ten que 
:- apandar o PSOE. 
1 Chama a atención 
1 este apel.ido, que é 
: antónimo do 

.1 segundo 
1 patronímico do 

· 1 mellar escritor 
: español: Salavieja. 
1 Claro que se 
I· entende mellar en 
1 gal ego:-Miguel de 
: Cervantes 
1 
1 
1 
l 
r 

1 

Saavedra. 

El Correo Gallego 
publica 
mensual~ente un 
suplemeñto sobre 
médio ambiente, 
-chamado Ozono. · 
No do 30 de 
Xanei ro han ·é que 
saian autoridades, 
só ·autoridades e 
nada que ver co 
médio ambiente. É 
que saen esas 
autoridades sempre 
en foto oficial. En 
Ozono ate saen os 
retratos de toma de 
posesión dos 
· conselleiros 
cesados. Entran 
gañas de ir 
correndo a 
oxixenarse. 

lrak defende as 
su as i ndústrias 
básicas con 
escudos humanos 
(cando menos isa 
din os despachos 
das axéncias 
americanas). De 
pouco lles vai servir. 
Na cidade de 
Nagasak_i habia 
recluidos 
numerosos 
pri?ioneiros 
norteamericanos e 
o alto mando militar 
USA non tivo 
reparas en arroxar 

- ./ 
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1 enriba a bomba 
: atómica. 

1 
1 
1 -Decia Susana 
: Seivane neste 
1 · xornal que no 
1 obradoiró de gaitas 
: da sua família fanse 

.1 os toles con gore-
1 tex. Velaí o máis 
1 enxebre da nosa 
: tradición .elaborado 
1 cun material 
1 · sintético da última 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-

xeneración que 
·permite a 
transpiración e non 
acumula a auga. 
, Un ha anécdota á 
que seguro que lle 
saberá tirar partido 
Manolo Rivas. 

1 Celebra o PP con 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

moito dispéndio o 
centenário de 
Lorca. Ben está. A 
memória trae, como 
unha cereixa 
prendida a outra, o 
ano 1964, cando 
morreu en Madrid a 
nai de Luis Cernuda 
e uns amigos .do 
poeta acudiron onda 
o ministro máis 
liberal do réxime 
(Fraga lribarne) a 
pedirlle un permiso 
para que Cernuda 
puidese entrar no 
país e estar nel 24 
horas, tempo 

1 necesário para 
: enterrar á nai e 
1 saud~r aos íntimos. 
1 Fraga, como unha 
1 
1· 
-1 
1 
1 
1 
1 
1 

raiña no seu 
despacho, 
respondeu: "España 
non .necesita tipos 
coma ese, nen 24 
horas. Ademais 

1 aquí xa estamos 
1 sobrados de 
: maricóns". + 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.-

/ 
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me de anos e anos, _que tamén 
constitue un princípio fundamen
tal do .Oereito. Calquer profesio
nal do mar, princiP.almenfe do 
sector extractivo de baixura (e a 
veces tratan de confudir a opi
nión _pública con isa) non pode 
eludir a realidade de que en Ri
veira e en moitísimos partos de 
Galiza se vive diariamente e que 
de non poñer freo vivirán eles 
mesmos. Eu lembro cando hai 
algo máis de tres anos se plan
tearan as xustas reivindicacións 
á Administraeión sobar a nece
S'ária reforma da lexislación da 
Seguridade Social. Moitos mari
ñeiros activos non se sumaban 
ás protestas e agora despo.is 
d~ste tempo resulta que son xa 
xubilados e agora ven e viven o 
problema na súa própria carne e 
é o que acontecerá cos demáis 
nun curto espácio de tempo e 
isa é do que moitos mariñeiros 
non se decatan. 

Por outra banda non podemos 
enganar a opinión pública fa
céndolle ver que o problema do 
sector de baixura son-os xubila
dos que pescan nas suas dor
nas. A Administración é o pró- · 
prio sector coñecen ben as suas 
limitacións e o mal endémico da 
pesca cales son as· prácticas 
irregulares, como a pesca de in
maduros, o tamaño das redes, a 
pesca con explosivos, tánto 
desde embarcacións, como des
de o fondo mariño a traveso dos 
submaririistas furtivos que colo
can as· cargas de profundidad.e 
nos mesmos criadeiros naturais. 
A venda tora de lonxa de espé
cies protexidas e a falla de res
peito aos períodos de vedas. 
Tampouco podemos esquecer
nos da flexibilización para acti- . 
var embarcacións e garantir ca: 
da vez máis postas de traballo 
entre a nosa xuventude e que a 
Xunta de Galicia está freando 
descaradamente, amparándose 
nunha Disposición Legal que é 
totalmente contrária á realidade 
dos portas pesqueiros como o 
de Riveira. Sen olvidarnos de 
rachar cun sistema comerciali
zador arcaico que frea clara
mente a obtención dunha maior 
riqueza para o próprio mariñei
ro. Nas embarcacións onde se 
encontran enrolados persoal por 
canta allea é necesária unha 
negociación colectiva que leve a 
elaboraCión dun Convénio Co
lectivo ·do sector é incluso de 
empresa. As limitacións e abu
sos en torno as cotizacións dos 
mariñeiros enrolados por salá
rios reais, que perxudican os 
traballadores suxeitos ao siste
ma de. "a parte", debido a pillería 
de moitos armadores. E un in
numerábel rosário de problemas 
que afectan ao sector pesqueiro 
e que a moitos dirixentes políti
cos e sindicais non Hes interesa 
afrontar ainda que esa é a sua 
abriga. · 

O colectivo de xubilados de 
baixura desexa defender --os 
seus lexítimos intereses que en 
nengú.n caso son contrários 
aos dos demáis sectores pro
dutivos. Non hai un pensionista 
que lago de chegarlle a idade 
de xubilación desexe traballar 
máxime se éste foi un traballa~ · 
dor do mar ou da mineria. Non 
ten sentido algún. Agora que 
en moitas ocasións a necesida
de e máis forte que a legalida
de inxusta. Por todo iso o sec
tor fai un chamamento público 
_a todos os sectores sociais pa
ra que o vindeiro dia 15 demos
tre ·a solidariedade cos xubila
dos con baixas perisións; cos 
parados de longa · duración e 
cos marxinados en xeral. A ma-

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 
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nifestación é un primeiro. paso 
de cara a conquerir unha maior 
atención aos sectores sociais 
máis marxinados e niso todos 
ternos que coincidir. O mar foi 
un dos sectores máis olvidados 
polos nosos responsábeis pú
blicos e se nós mesmos non 
nos decatamos e tomamos as 
medidas oportunas, todo conti
nuará da mesma maneira e a 
emigración dos nasos paisanos 
a outras povoacións ou caladoi
ros faráse moito máis masiva.+ 

XosÉ MANUEL PENA 
(PORTA voz DO COLECTlVO DE 

PENSIONISTAS DO MAR DO 
SECTOR DE BAlXURA DA 

BISBARRA DO BARBANZA) 

O séntido 
da insubmisión 
O Sabado pasado ( 1 0-1-98), pa
saba eu poi a rúa do Principe (de 
Vigo), e xa chegando adiante 
dos antigos xulgados, atopeime 
un acto reivindicativo dos insub
misos. Había unha gaiola para 
comparala co-
as cadeas ga-
legas e espa-
ñolas (Vigo, A . 
Coruña, Alca- Os exércitos 
la), onde hai 
presos insub- sempre 
misos; ·había defenden aos 
uns carteis ricoscontraos 
explicando os 
motivos da in- ·probes. 
submisióñ e 
tamén unha 
mesa onde se 
recollían siñ_aturas para solicitar 
a despenalización da insubmi
sión e pedir a absolución do in
submiso Xavier Costas Estévez, 
qu_e vai ser xulgado o vindeiro 
Marte$ 20-1-98 as .1 O da maña 
na sá da audiéncia Provincial de 
Ponievedra.' 

Neses minutos que estiv~n alí, 
pasoume pala testa os tempos 
nos que tiven que facer o serví
cio militar obrigatório, que cau
sas positivas saquei naqueles 
12 meses de encadeamento: 
nengunha. Polo contrário vin o 
despotismo, brutalidade, incultu-

. ra, e.mbriaguez duns mandos, 
aos que o único que importaba 

era ter o bandullo ben cheo, es
caquearse dos seus próprios 
"chollos", e meter na faltriqueira 
todo aquilo que poideran levar
se para casa. 

Por iso apoio a insubmisión e 
gostariame oferecer unhas pe
quenas explicacións para que a 
xente entanda que a insubmi
sión: significa non deixarse es
tar someter aos ditados e leis 
dos militares. No caso do Esta
do español, negarse a cumprir o 
"Servicio militar obrigatório" im
posto desde hai séculas. 

Que piden os insubmisos?: 

-Liberdade de conciéncia e de 
obrar de todas as persoas. 

-Abolición dos leis que penali
zan a insubmisión e liberdade 
para os insubmisos encadea
dos. 

-Abolición dos exércitos, xa 
que son propulsores de conflitos 
destrutivos da humanidade. 
Sempre defenden aos ricos con
tra os probes, e para os paises 
poderosos oprimir e colonizar 
aos máis febles. 

-Que o presuposto das forzas 
armadas se destiñe a educa
ción, cultu_ra, sanidad.e, etc. 

-Acaso en España, non nos 
chegou xa co exemplo que nos 
impuxo o xeral Franco coa 

_ guerra civil do 1936-1939 e a 
sua posterior ditadura político
económica-militar ou ollar hoxe 
en día as cargas dos "antidis
turbios" contra os traballadores 
en paro. 

En España o periodo "da mili" 
cada vez vai disminuindo{ pero 
non motivado pola benevoléncia 
dos sucesivos governos, senon 
que estes vense acurralados 
pola presión popular e sobar to
. do polas organizacións antimili
taristas, pacifistas, ecolóxistas, 
parados, efo. 

Se o estado despenalizase a in
subm isión: Cantos mozos irían 
voluntáriamente a mili? Cantas 
nais e pais quedarían ledos de 
que os seus tillos no fosen a esa 
escala mortifera e sanguiñenta? 
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· O ser human ten que ser valo
rado pol€1 su? capacidade de 
traballo e aprendize, e os que 
máis desenrolen ser solidários 
cos menos agraciados; e non 
ser valorados polos galóns e 
bestialidade. 

Por isa apoio aos insubmisos e 
o Martes acudirei a concentra
ción diante qa Audiéncia polo 
xuizo a Xavier Costas, ser soli
dário coas causas xustas e vivir 
en honradez e liberdade. + 

MIGUEL ALONSO CASTRO 
(REDONDELA) 

Reflexión 
Nunha destas tardes monóto
nas, que están constituidas por 
longas horas de estúdio, tomo 
un descanso despois dunha 
ampla sesión de traballo. Nor
malmente miro pola fiestra do 
piso onde resido e so fago ver 
hectáreas e hectáreas de solo 
urbán no que medran edifícios 
rodeados de vias asfálticas pa
las cales discorren mandas de 
automóbeis que non só expul 
san nubes grises de fume con 
alto contido en chumbo, senón 
que producen un zumbido en 
certa maneira molesto. Ao mi
nuto de estar contemplando a 
estática cidade , empezo a ter 
lembranzas da aldea onde na
cin , esa aldea con grandes pra
dos, con fermosas carballeiras 
e rios que desprenden vida a 
través das suas augas. Póño
me a pensar 
nas causas tí-
picas que es-
te país nos Non podo 
deparou e 
ainda nos se- comprender que 
gue ª depa- unha grande 
rar ; penso 
nas larei ras , porcentaxe da • 
nos arados , povoación non 
no filloeiro de 
pedra , no ei- sexa galego-
xo do carro talante. 
polo cami-
ño, ... e sobre-
todo nesa 
probe xente que tanto leva so
frido nesta terra. 

Aqui na cidade (na cidade 
maioritariamente, pero tamén 
en pequenas vilas) hai milleiros 
de españois pero moi poucos 
galegas. Este feito cáusame 
tristeza, pero á sua vez crea 
unha xenreira dentro do meu 
ser que berra incesantemente 
de dor ; pois non podo com 
prender como segue habendo 

· na Galiza nécios que se deixan 
manipular polo feixismo que 
governa actualmente como 
tampouco podo comprender 
que unha grande porcentaxe 
da povoación non sexa galego
falante e est&xa a permitir que 
a nosa língua se extinga paula
tinamente,t como está ocorren
do hoxe en dia. 

Este tipo de aspectos, ademais 
doutros que se aprezan na cida
de (que non se mencionan nes
te relato), están facendo, ainda 
que pareza incríbel, que as mi
ñas tendéncias nacionalistas, o 
meu amor pala pátria galega e a 
miña repulsa cara o feixismo e 
capitalismo asoballador do go
berno (camuflado baixo unha in
dumentária de galeguista, que 

. chora con bágoas de crocodilo 
pala sua "suposta pátria" ante 
5.000 gaiteiros) medren dia a 
dia e a pasos axigantados. + 

X.G.M. 
(A EST.RADA) 

,. 
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Os artistas reméxense tras a destitución 
de Glória Maure do CGAC 
A Conselleria de Cultura 
cámbia de rumo para controlar un centro mimado 

-0-- CARME VIDAL 

A destitución da directora do 
Centro Galego de Arte Con, 
temporánea (CGAC), Glória 
Moure, pola consellaria de Cul, 
tura provocou a maior como, 
ción coñecida no mundo da ar, 
te. En menos de tres horas xun, 
táron e esenta sinatura de ar, 
tista que e foron multiplican, 
do conforme pasou o tempo até 
de embocar na mobilización 
prevista para o Xoves 5 de Fe, 
br iro diante do edifício de eña, 
do p r Alvaro Siza e apoiada 
por arti ta , escritores, mem, 
bro do Consello da Cultura, e 
estudantes de arte e arquitectu, 
ra. A con ellaria dá asi un golpe 
mái de timón no control dos 
organismo de ámeto cultural. 
A dirección de Glória Moure e 
a participación como comisário 
e colaboradore dunha manchea 
de arti ta non afins ao govemo 
facia que o centro e lle escapa, 
ra das mans e cria e por si mes, 
mo unha rede de artistas fieis ao 
proxecto da directora pero á 
marxe da con.sellaría para o que 
e ro.anexaban máis de catrocen

tos millóns de pesetas anuais. 

A liña mantida polo CGAC 
chocaba á vista co modelo de 
cultura defendido pola consella, 
ria den~ro dos programas Galiza, 
Terra Unica ou Galiza no· tempo 
Non houbo apenas crucl'.! entre 
comisários e mesmo artistas das 
exposicións, todas elas cun inte, 
resante presuposto. O dado é 
chamativo tendo en conta a fo, 
calización producida pola conse
llaria, que adoita acodir aos seus 
próprios artistas á hora de cal
quer tipo de proxecto. O CGAC 
mantíñase cos mesmos cartas, 

Nunca tanto e tan rápido se mobilii:aran as xentes da arte e da cultura. Na imaxe 
Gloria Maure e o edificio do CGAC. 

resp ndia a idénticas 

e ne ptual 

Por vez primeira e consigue tal 
cantidad de ades ión de nomes 
ignificado dentro do mundo da 

art e en tan pouco tempo, nen 
iquera no momentos de maior 

agresión á existéncia da nosa cul
tura. Gl ' ria Moure, apoiada des
de o comezo polo Con ello da 
Cultura, rodeouse dun bo grupo 
de colaboradores incondicionais 
que se sumaban ás suas xa boas 
relacións intemacionais nos cir
cuito~ a1tfsticos labradas na longa 
experiéncia no meio. En tomo ao 
CGAC funcionaron sempre un
ha série de paradigmas entendi
dos case como verdades incues
tionábeis que apoiaban o peso de 
Glória Maure: só ela podía ter ti
rado a Galiza do aillamento na 
que se enéontraba en relación cos 
grandes centros e as exposicións 
que traia a Corn:postela eran a 
mdlor vangarda da plástica ac
tual. Pero as suas manifestacións 
doidas, que anúncian a paraliza- · 
ción do proxecto, poñen en cues
tión a preséncia real do centro 

nos ámetos intemacionais, máis 
alá da que até agora foi a sua 
mentora. 

Na consellaria non se puxo en 
cuestión a liña seguida polo 
CGAC, ben polo contrário Si
cart apresurouse a aventurar que 
se daría continuidade no proxec
to a todos os niveis, o que choca 
de frente coa própria destitución. 
Non abre polo tanto a consella
ria un debate sobre o centro e a 

•Sua definición artística. Glória 
Maure caracterizouse durante a 
sua xestión pola decidida aposta 
por un arte conceptual e coetá
neo, baseado nas instalacións 
máis que na pintura. As críticas 
recibidas por parte dalguns artis
tas viñan tamén da marxinación 
que acusaban outras correntes 
actuais; . Laxeiro entrou moi a 
contramán nesa liña cunha mos
tra organizada pouco antes da sua 
morte e na que a consellaria tiña 
moito empeño. T ampouco opta
ba a até agora directora por acu
mular un importante fundo se
nón por centrar a sua actividade 
en exposicións temporais, ben é 
certo que moitas delas comisio
nadas desde o próprio CGAC. 

As queixas sobre a escasa presén
cia de artistas galegas comezaban 
a ser paliadas de maneira tímida 
coa-participación no centro de 
nomes como Patiño, Cáccamo 
ou Lamazares . Asi como o 
CGAC se caracterizou pola pre
séncia en meios intemacionais 
do seu próprio funcionamento 
non serviu de ·plataforma de lan
zamento para os artistas galegas. 

O presidente do Consello da Cul
tura, Carlos Casares, saiu de con
tado na defensa de Glória Maure. 
"Le Monde, The Times ou Il Co
rriere di la Sera recolleron a sua 
actividade e por vez primeria esti
vo presente Galiza nas suas páxi
nas culturais", anota Casares que 
é, á sua vez, membro do patrona
to do CGAC. A auroridade de 
Kounellis impartindo aulas en 
Compostela é o exemplo que usa 
para demonstrar a trascendéncia 
da actividade permeábel do cen
tro para os artistas do país. O pre
sidente do Consello non entende 
que se limitase a preséncia dou
tras correntes artísticas no centro 
público senón que non ve a sua 
necesidade xa que están represen
tados noutros museos e salas. 

En defensa da continuidade do 
proxecto- súmase o pintor Antón 
Patiño, un dos 60 asinantes do 
manifesto remitido ao presidente 
da Xunta e ao conselleiro de Cul
tura nada máis coñecerse a notí
cia xunto con Pedro de Llano, 
Manolo Rivas, Suso de Toro, 
Manuel Gallego ou Víctor Frei
xanes. Patiño comenta que son 
razóns políticas de desavenéncias 
dentro do PP as que levaron á 
destitución de Moure e destaca 
que nos círculos artísticos es tase· a 
falar dunha -revolta da extrema 
direita. o pintor, que expuxo no 
centro e organizou o ciclo sobre 
Reimundo Patiño, reseña a plura
lidade artística presente na breve 
traxectória do CGAC e aponta 
que "por vez primeira houbo sin
tonía entre os artistas e as institu
cións con eles relacionadas e de, 
beuse a Glória Maure. Non hai á 
vista quena poida substituir". 

Á marxe da vontade da consella
ria, as distintas opinións estanse 
a facer públicas. O pintor Quin
tana Martelo lam~nta que se es
tean formando bandos posiciona
dos e, á marxe da división na que 
non en:tra, distingue a xestión 
dun centro de arte público dun
ha galeri<fprivada como-a Trinta 
que el creou en Compostela. 
"Glória Moure é unha personaxe 
interesante e válida, pero o ideá
rio do centro non admitía a máis 
mínima crítica á xestión. Se de
fende unha ·liña artística concrn·, 
ta á maneira privada, que se au
tofináncie, senón ten que reco
ller a amplitude da arte contem
poránea'.' sinalou o pintor.• 
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un espello 
entre 
sombras 

~ r PILAR P ALLARÉS 

L eo con rnelancolia o último "Ca
miños vellos, congostra nova" de 
Francisco A. Vidal nestas mesmas pá
xinas. Evoca os rituais de ceÍebrazón 
da Candelária, ,este tempo noquean
damos, e menciona os ramos de mi
mosas adornados con velas e fitas que 
os nenas e nenas de Sada levan á igre
xa para seren abenzoados. O que hoxe 
fan excepcionalmente os cativos de 
Sada, faciamo-lo antes todos os peque
nos das. Mariñas. A festa das candeas, 
un dos momentos máxicos do ano. 
Case non dormíamos pensando quen 
ia levar o ramo máis bonito á escala, 
da que saíamos en grea cara a belida 
igrexa románica de Santo Esteva de 
Culleredo. Os de ali ainda lles chama
mos candeas ás mimosas. 

L .eo c~n melancolía, cunha triste
za gorentosa, porque me descubro posí
vel testemuña etnográfica. Porque as 
candeas da infáncia son hoxe algo pin
toresco e extravagante, como as comi
das que as nenas facíamos. con couselos 
e fiei tos - pero tamén líamos "Jabato" e 
histórias de guerra nas que os maus 
eran sempre os xaponeses- , a arde de 
entrarmos axiña na casa e botar as 
contras se pasava un enterro, as sesións 
de "cine"-vendo evoluir as sombras na 
parede do. cuarto -como no "Tren de 
sombras" de Guerín ao que parece- , os 
"sacrifícios" na escala: axoellar-se so
bre urtigas, percorrer - tamén de xoe- . 
llos-=- o camiño de terra e seixo que 
bordeavá o vello edifício. A salvazón 
medindo-se en minutos e metros. 

Todo is to -morreu, e non é mau nen 
bon. É matéria para comprobarmos 
que é maior a distáncia entre as expe
riéncias dos nenos dos sesenta e as dos 
rapazes de agora, que entre as que nós 
vivémos e as que maxistralmente re
construí Doris Lessing en Under my 
skin -Dentro de mí na traduzón espa-
ñola de Marta Pessarrodona-, o pri
meiro volume da sua autobiografía. 

U . nha nena en Rodésia do Sul, 
filla de pais ingleses de clase média 
devorados pala Grande Guerú, des
truídos lento, inexoravelmente, pala 
realidade. Construindo "diques contra 
o Pacífico" do fracaso, como a nai de 
Duras en Indochina. Que ten que ver 
connosco, nenas de avós labregos e 
pais obreiros nunha Galiza tamén de
vastada pala Guerra? 

E sa guerra,· a sua sombra nos rostas 
dos adultos. Un pasado de horror do 
que nunca se fala ou ao que sempre se 
volve. Horas e horas a sós, sen a super
visón dos país, nas hartas -na xungla
ou·explorando os mistérios da casa. 
.Internados. Ataques súbitos de misti
cismo - un Sagrado Corazón sangui
ñento e o morbo dos livros de orazón, 
con follas levísimas é recendentes. 
Medo e desexo á chegada da Revela
zón na capela. Os segredos do carpo. A 
rebelión feroz da adolescéncia. Odiar a 
nai. Quere_r fuxir e ser independentes. 

X a foron arrasados case todos os 
nasos lugares de infáncia. Onde estava 
a harta de Luisito, o derradeiro mora
dor do pazo, fixeron hai anos unha 
estrada. As cidades son irrecoñecíveis, 
non existen as prazas onde tantos xo
garon e rifaron -dixo-o mui ben An
selmo López Carreira hai uns días. 
O tempo acelerou-se. O pasado é tan 
estraño a isto de agora como o tempo 
dos mitos. Os soños e os temores dun
ha nena en Rodésia dirán aos que ve
ñan o que fomos. + 
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• Faleceu o 
escritor catalán 
J aun1e Fuster 
O Sábado 31 morria en 
Barcelona, vítima dun cancro 
de pulmón, Jaume Fuster, o 
escritor catalán, presidente. 
desde o 1995 da· Asociación de 
Escritores en Língua Catalana. 
Fuster, cultivador do ensaio, a 
novela e o guión de cinema e 
televisión, mantivo sempre 
unha constante defensa da 
literatura catalana 
esforzándose en incorporar a 
es ta a maioria dos modelos 
narrarivos que triunfaron 
noutras literaturas. En 1977 foi 
delegado do ámbito da 
literatura n o Congreso da 
Cultura Catalana e 
recentemente viña de 
participar nos actos de 
comemoración do 20 
aniversário. 

En 1967 publicou a sua 
primeira obra, o ensaio Breu 
historia del teatre catala . Tres 
anos despois publicou a sua 
prime ira novela Abans del foc e 
en 1972 obtén o seu grande .. 
éxito comercial coa novela 
policiaca De mica en mica 
s'omple la pica, xénero que 
volveu traballar en Tarda, 
sessió continua, 3 , 4 5 e la corona 
valenciana. Tornando como 
modelo a literatura de T olkien 
en 1983 publica L'illa de les tres 
taronges, primeiro libro dunha 
tr.iloxia que se completaría con 
L' anell de ferro, publicado en 
1985, e Eljardí de les palmeres, 
publicado en 1993. Ademais da 
sua faceta como novelista, 
elaborou unha boa cantidade 
de guións, foi éolunista de 
várias publicacións e recibiu 
entre outros, os prémios Ciutat 
de Palma, Ramon Llull e o da 
Crítica.• 

-.Homenaxe 

a José Martí 
en Santiago 
Os cubanos residentes en Galiza 
e unha representación do con
sulado cubano e da Asemblea , 

. do Poder Popular da Habana 
homenaxearon en Santiago a 
José Martí na comemoración do 
145 aniversário do seu ~ 
nacimento. Durante a ofetenda 
floral que se celebrou diante do 
monumento que o lembra na ci
dade, o cónsul de Cuba en Gali
za, Luís Felipe Vázquez, referíu
se a vixéncia do pensamento 
martiano. Martí, que en 1882 
advertiu sobre o intento dos Es
tados Unidos dese anexion~r 
Cuba, loitou hai cen anos pola 
independéncia de Cuba do co
lonialismo español. No acto 
participaron representantes da 
asociación de amizade galega 
cubana Francisco Villamil. • 

animación e culturais relaciona
das sobretodo co uso do galega. 
No seu voceiro ademais de pu-

. blicar colaboracións literárias e 
humorísticas realizadas por xen
te nova, incluen seccións para o 
intercámbio e unha 
programación puntual sobre as 
suas acti\'.'idades. Unha campaña 

. de recollida de árbores de 
Nadal, ·unha charla-taller sobre 
a SIDA e unha ciclo de cinema 
formaron parte da programación 
do mes de Xaneiro. • 

•Segundo 
traballo 
discográfico 
de Fia na Roca 

O grupo Fia na Roca apresenta 
·a seu segundo discográfico 
Agardando a que pase algo o 
vindeiro Mércores 11 de 

• Brado de 
Ourense chama· a • Estreóuse na Coruña 

participar no 
. . . 

asoc1ac1on1smo 
Ven de sair a rua o número 3 da 
revista que edita a asociación 
xuvenil de Ourense Brado, unha 
entidade que dedica os seus es-

. forzos a realizar actividades de 

o filme A noiva de medianoite 
O Mércores 4 no Teatro Colón da Coruña estreóuse A noiva de medianoi
te, un filme dirixido por António Simón e baseado no guión cinemato
gráfico de Luis Buñuel e Xo é Rúbia Bárcia. T rátase dunha película coo
producida pala TVG e protagonizada por Nacho Novo, Juan Diego, 
Francisco Rabal, Esperanza Roí e Clara Sanchis. No argumento unha 
acomodada muller, duas veces vuíva, vive coa ua reducida família e 
dous cria~os nun pazo galega de finais do século XIX aillada do mundo 
para agachar un grave suceso acontecido no seo familiar hai dez anos.+ 

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

• Apresént~ción de Microfisuras, 
cademos de pensamento e criación, na Feira Internacional 
da Arte Contemporánea 

Do 12 ao 17 de Febreiro a re- sexan efíremos ou que depen
vista de pensament.o e criación . dan_ exclusivamente de crité
Microfisuras estatá presente na · .- ·-nO's de actualidade. O interese 

· Feira Internacional da Arte que tén un número non desa-
.ConteTT).poránéa que se .. . parece porgue saia a venda o 
celebrará en.Madrid nestas da- seguin~e". E unha publicación 
tas. Esta publicación, que vo- feíta en Gáliza, en castellano e 
tou a andar en Maio de 1997 a galega, "que trata de ter unha 
iniciativa do editor Amando distribución o máis ampla po-
Garcia, nace como lfil proxec- síbel -chegar a todo o planeta 
to personal ao que seria o ideal- e independente 
posteriormente se adiren Iná- de calquer tipo de 
cio Castro, Francisco Jarauta e subvención", engade García. 
Antón Patiño, membros na Construida co critério de dous 
actualidade do seu consello de filósofos e dous pintores, 
redacción. Para o editor Micro- Microfisuras "ténta derrubar 
fisuras "ten máis parecido cun calquer tipo de barreira á acti-
libro que cunha revista porque vidade criativa do ser 
ten ta evitar contidos que n~n humano".+ 

·························· .·······················~···················································· 

Anta, poesia galega en Portugal 
A revista semestral de cultura de 
Amarante, Anto, ven de adicar 
o seu segundo nú~ero á literatu~ 
ra galega incorporando nas suas 
páxinas unha antoloxia de trin
ta poetas practicamente deseo~ 
ñecidos máis alá do Miño. O in
feliz desencontro entre as duas 
culturas viciñas apenas . ti vo pe
quen os pontos de comunicación 
nos últimos anos. A intención 
da redacción de Anta é acres
centar unha colaboración á ma
neira da que se establecera nos 

anos vinte e trinta e da que dan 
boa conta as publicacións da 
época como ' Renascen~a Portú
guesa, Nós ou A Nasa Terra . 
"lmprescindível, urge recuperar 
um diálogo· que até na fala se ir
mana. Reconhecer a Galiza irma 
através dos seus poetas e escrito
res é a forma mais sentida de ac
ceder a esse plano coloquial, tal
vez a mais profunda porque ape~ 
la aos valores da identidade de 
galegas e portugueses, ou, na 
justa expressao de Rodrigues La-

pa, dos portugaleses" afirman na 
editorial. Xosé M. Álvarez Các
camo, Cesáreo Sánchez, Pilar 
Pallarés, Manuel Maria, Francis
co Souto ou Henrique Rabunhal 
son alguns dos poetas recollidos· 
no amplo número que apresenta 
tamén ensaios de Alfredo Fe
rreiro sobre o estado da literatu
ra en referéncia á lingua, Luís 
García Soto· arredor da saudade 
ou Xosé_ Lois García analisando 
a preséncia de Portugal no ideá
rio de Castelao. 

A iniciativa xúntase ao número 
especial duplo da revista Coló
.quia-Letras "A Literatura Gale~ 
ga" tirado do prelo hai dous anos 
e coordinado pola profesora Pilar 
Vázquez Cuesta na que se facia 
unha apresentación do estado das 
nosas letras. Pouco máis desde 
aquela, nuns meios de comunica
ción que, recíprocamente, esque
cen a culturas tan próximas, mes
mo aqueles adicados especial~ 
mente áo mundo das letras e ar-

. tes. A diferéncia daquel número 

A NOSA TERRA , 

Febreiro en Madrid . O 
concerto será ás dez da noite 
na Sala Galileo Galilei , • 

• A f otografia, 
ferramenta 
de difusión 
do património 
Dentro das actividades 
programadas polas Brigadas en 
Defensa do Património Chairego 
para este Inverno, do 31 de 
Xaneiro ao 21 de Marzo estase a 
celebrar no Instituto de 
Bacherelato Basanta Silva de 
Vilalba un cur de iniciac ión á 
fotografía. Este cursiñ , no que 
e in cribiron perta de 40 

rapaces, pr tende ach gar á 
mocidade a fotografia com 
fom e de xpf ión artí rica p r 
tamén de e municación de 
difu ión d patrimóni , n t 
e o da Terra há. • 

• Setenta e cinco 
anos do 
pasamento de 
Manuel Murguia 
Co gallo do 7 5 ani er ário do 
pasamento de Manuel Murguia 
o Domingo 1 de Febreiro 
celebróu e unha oferenda floral 
no cemitério de an Amaro na 
Coruña. Á e ta homenaxe 
promovida pola Asociación de 
Viciños Manuel Murguia 
umóu e tamén o Concello de 

Arteixo para o que " eria de 
estrita obxectividade e xu tiza 
declarar de xeito imediato a 
Manuel Murguia per iro d 
Dia das Letras Gal ga d 
vindeiro ano", unha petición 
q ue xa foi feita argumentada 
desde este município n utras 
oca ión . + 

Oferenda floral a Murguia. 

da Colóquio, o actual de Antó 
non pasa por riba do debate nor
mativo eneal do galega que abo
rada o poeta Alfredo Ferreiro 
cunha' análise crítica da escrita 
actual ao falar dun encontro coa 
tradición literária galega portu
guesa cun "registo culto" fronte 
ao outro galego "subsidiado pelas 
institui<_;oes, comprometidas com 
mna promo<_;ao "folclórica" do gá
lego que permita a cultura galega 
nao passar nunca de um produto 
de "reserva cultural indígena".• 

r. 

·j 
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~~-~\~lj~Ar~te~lli~~~-
Urbano Lugris 
e o mar como 
metáfora 
da vida 
Título: Viaxe ao redor do mundo. 
Autor: Urbano Lugris. 
Lugar: Auditório de Galiza. antiago de 
Compostela, até o 20 de Febreiro. 

Polo ap !ido, Lugri , vencéllase 
co galegui mo r xi nali ca a era, 
ver o do cu pal Manuel Lugri 
Freir , militante p lítico, cultu, 
ral in ical e qu , egundo, 
xu co G. Berarnendi e Xo é M. 
Núñez ix erá quen perso, 
nifiqu mellar a onfluéncia de 
r xionali mo liberal e republica, 
ni mo e tabelecendo un claro 
elo entre o nacionali mo progre, 
i ta e o federalismo de raigame 

pimargalliana". E camén o seu 
padriño Franci co Tettamancy, 
hi toriador e autor de un traba, 
llo obor do mártires de 1846, 
será unha das persoas rnáis in, 
fluínte no pequeno Lugris, ase, 
gún afirma Antón Patiño no 
Catálogo da Expo ición, porque 
"fo¡ o que lle meteu gran canti, 
dade de lendas célti.cas na cabe, 
za e unha inten a fascinación 

lo mundo onírico". 

Inda que Lu, 
gris xa fixera 
traballos du, 
rante a Repú, 
blica, mesmo 
colaborando 
con organiza, 
ción cultu, 
rai madriJe, 
ñas que viñan 

Lugris gosta da cor plana que, 
xunto coa técnica poscubista, 
achégao ao deseño gráfico, 
adiantándose ao que nos 
sesenta e setenta se coñeceria 
como arte pop. 

pública, con, 
dicionou a 
sua vida e a 
sua obra ar, 
tístic:a, unha 
vez subleva, 
dos os milita, 
res no 1936. 

a expoñer os 
eus traballos a Galiza, como foi o 

caso de La. Barraca de Garcia Lor, 
ca ou as Misiones Pedagógicas, o 
artista Lugris forxaráse e explosio, 
nará como pintor despois da gue, 
rra civil española. 

O seu apelido de ascendéncia 
galeguista, asi corno o ter pasado 
polo cárcere madrileño no 1930, 
xunto con Maside e outros artis, 
cas e e critores, por e manifes, 
tar por escrito a favor dunha Re, 

De feíto, a 
guerra do 36 

significou para moitos artistas 
galegos a marte, para outros o 
exílio e para os que se queda, 
ron, o inferno interior. Foi o 
caso de Maside, recluído no seu 
estudo, o caso de Risco, que 
mesmo levou a ser criticado por 
C~telao con aquela dura fr~e 
de "cando Risco era alguén". 
Ou foi o caso de Bello Piñeiro 
que para salvar a vida chegou a 
pintar máis dunha dúcia de ca, 
dros de Franco. Son estes 

Anticuó río 
do parlo 
(1946). 
Óleo 
sobre táboa, 
80x101 cm. 
Colección 
Caixagolicia. 

exemplos a voapluma que com, 
priria estudar pormenoriza, 
<lamente, sen esquecer aqueles 

_ outros que mesmo colaboraron 
co novo réxime, porque expli, 
caria parcialmente a sua obra o 
mesmo a sua vida. Non é sim, 
tomático que Bello Piñeiro, que 
pintou tantos cadros do Caudi, 
llo, non fose gañando dia a d-ia, · 
e botella a botella, -a fama de 
borracho, sin máis explicación? 
E que dicer de Lugris, coa sua 
fama, por ditilo dalgún xeito, 
de artista bohemio? Acaso non 
buscarían afogar ao seu mister 
Hyde, que se facia presenté nas 
suas vidas? 

A -mesma obra de Lugris, non é 
. senón unha metáfora da sua vi, 
da. Mergullouse no mar e non 
fixo máis que pintalo. Por iso xa 

(Pasa á páxina _seguinte) 

. O debate poético do novo milenio 

casa ou sombra 

RAFA VI LLAR 

casa ou sombra 
RAFA VILLAR 

Premio Cámaros Verdes 

Poesía de expresión esencial e contida, case 

minimalista, 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. 

¿É o almorzo unha situación a camiño entre 

o costume e a utopía? 

¿Narra afame un estado anímico onde a única 

saída é o almorzo? 

¿Son os poetas animais físicos de lingu?-xe? 

XERAIS 

~~ 
~~ 

O almorzo do pintor de 
iconos Andrei Rublev 

CLAUDIO PATO 
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canta de libros 

Reedítase Seraogna, 
o encontro de 
l?exegueiro coa terra 
Xerais vol ve a editar Seraogna, o poe
mário que A!fonso Pexegueiro publico 
por vez primeira ( e úníca) no ano 
1976, formando ' 
parte do co
lectivo Rom
pente. Coa 
perspectiva 
que dan máis 
de vinte anos 
transcorridos, 
Luciano Femán
dez apresenta 
unha edición na 
que recolle non 
só a biografía do 
po~ta ponteareán 
que desde hai anos 
reside en Barcelona (escrebeu "a vida é 
sempre un exílio"), senón na que ana
lisa o contexto no que apareceron este 
conxunto de poemas. A pegada de 
Celso Emílio estaba presente cando 
Pexegueiro construe o espazo chamado 
Seraogna "no que estabelece un diálo
go revolucionário cosque fan e pade
cen a História"_ + 

O estado do fracaso 
,_ 

Xosé Luis Caneiro é un fracasado (má
lia as boas críticas da sua última e pre
miada novela Un xogo de apócrifos), ou 
polo menos asi se describe cando se 
convirte nun dos -
seus personaxes 
como Nicolás 
Odin ou Adelino 
Prim. Estado Per
manente do Fra
-caso é o título do 
seu último libro, 
apareGido en Via 
Láctea no que 
recofle relatos 
escrit-0s desde 
1987, a maior 
parte deles 
pertencentes aos 
libros Historias no fio de Monterrei e 
Loias, Lucérnulas e outras historias no fio 
de Monterrei. Non perde a oportunida
de de mergullarse no dilema do que pa
ra el é o escritor galego: un personaxe 
que fala sen ser escoitado. • 

A marte dun 
emigrante na Habana 
Edítase en Espiral Maior a novela A 
hjstoria de Chicho Antela, de Antón 
Riveiro Coello. Un mozo viaxa desde a 

Límia ate A Ha
bana para clare
xar a marte do 
seu tio emigrante 
na capital cubana 
pouco despois da 
chegada de Fidel 
Castro. O desco
brimento da illa e 
a aparición de 
personaxes rela
cionados con -

Chicho Amela deparan un surpresivb 
desenlace para o protagonista. • 

Cuadro 
de Gaicia Lorca 
Andres Sorel, o aut~r d~ Yo, Garcia ' 
Lorca, imaxina o que o poeta granadi
no contaria e sentiria no ano que se ce
lebra o centenár'io do seu nascemento. 
A sua testemuña axuda a So
rel a desentrañar 
a sua obra e a sua 
morte a mans dos 
militares, coa pre
tensión de que os 
actos comemorati
vos de 1998 non 
terxiversen ou si
lencien a sua tra
xectória. Está edita
do en T xalaparta. + 
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(Ven da páxina anterior) 

hai tempo que foi alcumado de 
Pintor poeta do mar. Escapou da 
superficie terrestre e afondou no 
mar. Pintou as caricolas, as sire
as, os santos do mar, os barcos e 
as eirexas sumerxidas. Os seus 
cadros son como guións onde 
cada espectador pode desenvol
ver un conto ou unha lenda pa
·ra si mesmo. 

Urbano Lugris dispón na sua 
obra todos os elementos necesá
rios para que a nosa mente poi
da relacionalos e urdir unha tra
ma das que gastaba Alvaro 
Cunqueiro, onde os peixes fala
ríanlle ao pintor ou Sirea nos 
guiaría por paisaxes submarinas 
amosándonos eirexas abandoa
das ou mesmo contándonos len
das de barcos afundidos ou vales 
que lembran tesauros ou aforca
ni.entos. O artista, máis que 
contar, invítanos a que aporte
mos a nosa parte para asi facer 
unha obra de arte plena. 

Mesmo cando pinta composi
cións sobre paisaxes imaxiná
rias, as romaxes;· os pazos, traslá- · 
danos tan lonxe da realidade e 
do tempo,, éomo as suas lendas 
submariñas. 

Os seus cadros Anticuario do por, 
to ( 1946) Habitación do veUo ma, 
riñeiro (1946), poden conside
rarse uns clásicos dentro da pin
tura galega. Representan a vida 
mariñeira coa perspectiva que 
dan os obxeitos relacionados co 
mar. Pero Lugrís levou a pintura 
galega, con todas as difícultades 
que supuxo, no ambiente pecha
do da Dictadura, a ser precurso
ra de outras vangardas, como 
poido ser o pop-art. 

A sua pintura, tan debedora do 
debuxo e da liña, destaca tamén 
pola corj. que o autor da equili
brando colores e tonalidades, 
lembrando aos pintores rena-

- centistas que percuraban uns ca
dros onde ademais de contar un
ha historia, a cor facíase parte 
importante da obra. 

Lugris gosta da cor pla~a, que 
axudada por 'unha técnica poscu, 
bista, fai que a obra sexa de textu, 
ra sinxela, e o mesmo tempo· moi 
próximo nalgúns cadros, ao dese, 
ño gráfic_o. Cousa que non des
mereceria, senón que como se in
dicaba, levaba ao autor ·a adían, 
tarSe aó que se coñeceria nos se
senta e setenta como arte pop. 

Urbano Lugris dentro de Galiza, 
e E. Fernández Granell e Maru, 
xa Mallo no forzoso exílio, re, 
presentan a veta surrealista da 
pintura galega. No caso de Ur
bano Lugris , mesmo apurando . 
técnicas como a do cofaxe, na 
que conseguiu obras impqrtantes 
como o cadro Pegamento da pri, 
maveira da marte ( 19 7 3). 

Este artista, .supón dentro da 
pintura galega, o enlace entre as 
poéticas galegas que foron ani
quiladas pola guerra e as novas 
xeracións que xa nos anos cin, 
cuenta se achegan ao informa
lismo e á abstracción. Lugris se, 
rá para artistas posteriores o iní, 
cio de cert~ avangarda.+ 

XESUS PIÑEIRO 

Cabe 
de Mowgli: 
o devalo 
da palabra 
no tempo 
Título: Amizade con Mowgli. 

Autor: Cristal Méndez Queizán. 

Editori~I: Espiral Maior, A Coruña, 1997. 

· Velaquí o relatorio poético-vi, 
vencial de Cristal Méndez Quei
zán, despois ou antes da selva e a 
seiva dos días lentorecidos: ''Non 

· abrades este libro coma quen 
abre unha fiestra" -advirte- "xa 
que a fiestra" -prosegue- "conle
va un marco sustentado por mu, 
ros e trabes / de humana orixe 
nos casteles para ananos que ve
ñ en silenciando / por todas as 
épocas o pulso certo da materia". 

Entón, Cristal, quen sabe si dende 
a certeza ou certidume da nostal, 
xia, rebelión de significados e sig, 
nificantes, 
abre, ou deiia 
abrir o libro á 
prima materia, . Poesía para 
ao devalo for, 
mulado Ela Pª' ser. recitada, 
labra no tem- adara ela na 
po, sexa el leve fimbria 
choiva, cami.: 
ño, seara, ou 
feldespato on
de - quen le 
presinte a du, 
reza ou a hu, 
midade do as, 
falto. É, ben 

da mañá, 
cando a 
raiola da 
inverniza 
quece a . 
momoria das 

certo, poesía terrazas 
para ser recita- abandonadas 
da, aclara ela 
na leve fim-
bria da mañá, 
cando a raiola da inverniza queee a 
memoria das terrazas abandonadas: 

Sentín 
a sombra das túas ás na meixela 

· despois 
. si le~cio. 

A brevidade fuxidía dÓs vocábu
los, para entendérmonos, xeira 
na que_ a poeta lembra elexíaca, 
aquel silencio que precede á ne
ve, á morte, máis alá da literatu
ra, dos -parágrafos· dos julais im
postados na beleza, no inútil, 
xama_is,_ como ela, na estampa 
con'[:uls_a de Baudelaire, incen, 
diada pola inocencia, polas 
fleurs du mal:· "C'est l'Ennuit -
l' oeil dun pleur involuntaire/Il reve 
d' échaf ands en fumant són hou, 
ka/Tu le connais, lecteur, ce 
monstre délicat." 

É algo hai de baudeleriano -per
mítaseme a licencia-- nesta tra, 
vesía de Cristal, algo que reben
ta nunha estirpe clara: 

Dame ocorpo 
que as. orixes <leste sistema 
hai que buscalas Calvario arriba 
e polos montes de Cabra! e Peinador 
e máis adentro 
na terra. 

Ad libitum, aproximación á flor 
que medra no abrente do xardín, 

.>f<I' . ) 
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Cristal Méndez Queizán. 

á lembranza dos peiraos, ás últi, 
mas estacións, aos ventanais que 
caen máis ao norte dos adeuses: 

E vostede, miña mae,, 
moreniña guapa con cutis de safrán 
e dentes cal as nubes altas de estío, 
foi degolada 
e precipitada a cabeza caoba de Sumercé 
polo inf emo das chimenés 
en factor·ías daquela ata hoxe,_en certo modo, 
sólidas, 
potentes. 

Velaquí, sen o xenérico da dúbi, 
da, a alba de Cristal, o tempal 
na procura do lector: 

Urzáiz abaixo 
ata afogárnos 
no Berbés. 

. Para logo despois suxerirmo§, 
que ela, tan así, avanza 

-en arroutadas equilibristas 
debuxando garabatos polo ar, 

~ mentres que ti navegas de pé plano 
· ~ con oráculo. 
._·, .... _ ... 

: E ·a seguí.do, proclamar, escribe, 
. --~u- que díga recita: 

CEilenéi9 : · 
carece ·ae recordos· 
ou e:amiños 
e oríae el mora 
a vida navega polo carpo 

-luminosa e terrible 
case allea do total. 

En Cristal percíbese, nidiamen, 
te, a frescura da linguaxe, o re, 
xeitamento da podremia, as inú, 
tiles mentiras do estro estereoti
pado, da mentira: Dentro .de 
nós, subscribe. 

E quero eu dicir o que nunca se 
di, a saber: xamais hai libro nin 
singradura primeiriza, que o 
tempo vén do tempo, e Cristal 
Méndez Queizán, cun prólogo 
insubmiso de Manuel Forcade, 
la, retoma, polos camiños de si, 

ó íntimo e mesmo entrañable 
da poesía. 

Có_mpre regresar, sen máis, con 
ela, ao mar de Mendinho, nesta 
atardecida de Vigo, ·cando a va, 
ga que se soubo brava, ai, bate 
mansela na fina area de San Si
mion. É o día, sen remedio, 
inevitable a devalar no día, 
nun lexema, nun sintagma, 
nunha aférese apenas pronun, 
ciada, pero docemente inserida 
no vivir. A esta hora do alma
naque ,simboloxía do vieiro
outra vez, Baudelaire, reclama a 
súa presencia: Homme libre, 
toujours tu chériras lamer!• 

M. VIDAL VILLAVERDE 

O predomínio 
da ciéncia. 
política e o 
Terra e Tempo· 
Título: Terra e Tempo. N 2 5, segunda época. 

Autor: Vários. 

Edita: UPO. 

A ciéncia política ten gañado 
un notábel prestí}.(io nos últi
mos anos no Estado español. 
Por unha parte, os estudos so, 
bre a estrutura de partidos, a 
dinámica parlamentária ou a 
análise eleitoral, tanto no pe
riodo da Restauración ou no da 
República, como na etapa con, 
temporánea, son bastante nu
merosos. Por outra, os teóricos 
desta matéria teñen visto reco
ñecido o seu estatus científico, 
tanto na universidade como 
nos meios de comunicación . 
Serva o caso de Javier Tusell 
de exemplo. 
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Se a socioloxia se erixiu como a 
nai das ciéncias na Fráncia an, 
terior e sobre todo posterior ao 
68, en consonáncia co cámbio 
de costumes que se manifestaba 
e que nunca puxo en séria cues, 
tión os fundamentos econó, 
micos e políticos do país, a 
ciéncia política emerxe no Es
tado español a partir de 1977 
sobre os peares dunha liberali, 
zación política que predominou 
incluso sobre os cámbio sociais 
e de costumes ·que tamén aca, 
daron grande releváncia. Tal 
fo¡ a preponderáncia da políti
ca, que exceptuando quizá a 
utilización da famo a Estrutura 
Económica de España de Tama
me polos afiliad comuni ta 
na transición, poucas mái refe, 
réncias bibliográfica d carác
ter económic de aut r e pa
ñol encontrar mo ntre a e , 
querda militant . 

A e querda recoll u n m i 
pouca medida a en inanza mar, 
xiana de que o cámbi ial 
debe comezar p la análi e do 
mecanismo de acumulación do 
capital. A preséncia de econo
mi tas de renome no PCE, por 
exemplo, non serviu para en, 
trebeirar o pensamento <leste 
partido de fundamentos econó
micos reais e tanxfbei na o
ciedade que se pretendía modi
ficar. Moito menos foi a econo
mía o alicerce do pensamento 
da esquerda máis comprometi
da. Algo ben distinto é que as 
consignas coxunturais si e tive
sen superficialmente tinguidas, 
ante e hoxe, de conceitos eco, 
nómicos. Pero que os manifes
tantes coreen lema contra o 
paro ou algo tan etéreo como 
"por unha Europa ocia!" non 
significa que o seu pen amento 
e as alternativas elaboradas po
las forza que o repre entan de
riven dunha análi e própria da 
estrutura económica e ocial do 
país e non exan unha mera 
versión co, 
rrexida d 
pensament 
da cla es di, 
rixente . 

xismo e o as, 
censo d nc
oliberali m 
(un ha teoria 
paradoxica, 
mente cen, 
trada na eco, 
nomia) tivo 
como conse, 

O retroceso 
xeral do 
manci mo 
tivo como 
con ecuéncia 
a esci ión 
teórica entre 
política e 
economia . 

cuéncia máis patente esta pre
ponderáncia da ciéncia política 
no campo das humanidades, de 
tal modo que mesmo publica
cións da esquerda (das que Jn, 
ciativa Socialista pode servir de 
exemplo), deambulan entre o 
marqueting e o tacticismo polí
tico e a análise das loitas ínter, 
nas nos partidos. 

Galiza, constitue unha excep, 
ción. A máis visíbel e non des
preciábel circunstáncia de que 
o liderazgo do nacionalismo es, 
teña en mans dun notábel eco
nomista, hai que unir a realida
de ·de que este movemento, na 
sua etapa contemporánea, tivo 
desde os seus comezos, Ros anos 
sesenta, unha forte preocupa-
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ción polos problemas concretos 
de raiz económica e elaborou as 
suas estratéxias políticas á luz 
da análise da estrutura de clases 
e dos intereses en xogo dentro 
do país ou operantes sobre o pa
ís. O Terra e Tempo (publica
ción da UPG) dedicaba a maio
ria das suas páxinas, ainda na 
clandestinidade, a analisar a 
problemática dos encoros, as 
indústrias de enclave, o uso da 
riqueza mineira, etc., cando por 
outras latitudes a esquerda se 
esforzaba en analisar as dimen
sións da Longa Marcha en Chi
na, os problemas da democrácia 
consellista en Pannekoek ou 
colecionaba textos rimbomban
tes da Internacional Situacionista 
nos cafés de moda entre os es
tudantes. Por contraposición, o 
nacionalismo galego lia O atra~ 
so de Beiras, rebuscaba o libro 
sobre a estrutura económica ga
lega editado e non distribuido 
polo Banco de Bilbao ou demo-

rábase na leitura do estudo so
bre o aforro galega de Barral 
Andrade. Pouco máis tarde, 
economistas como López Sue
vos encheron con estudos, co-

mo o que versaba sobre a viabi
lidade económica das pe
quenas nacións, os primei
ros anos da transición, Este 
enfoque da política nunca 
deixou de estar presente, 
ainda que por veces se perci
ba o influxo da dinámica 
estatal, traducíbel na escisión 
entre ciéncia política (sobre 
todo eleitoral) e económia 
standar (feíta a partir do canon 
dominante, coa introdución de 
matices sociais e autóctonos). 

Sae agora á luz un novo núme
ro do T erra e Tempo que leva 
por título Maastricht e nós, no 
que se incluen diyersos artigas 
sobre o Tratado de Unión Eu
ropea, en relación coa estrutura 
agrária, as comunicació!).S, a po
lítica e a economía xeral e 
compleméntase coa publica
ción resumida de alguns dos 
principais textos constitutivos 
do actual orde europe-o. O nú-

Ceramistas pÜr pracer 
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mero anterior desta publicación 
fora dedicado, tamén de xeito 
monográfico, ao neoliberalismo 
económico. 

A história política mostra que 
todos os cámbios teñen unha 
orixe, máis ou menos percibida, 
no -descontento dun ou vários 
sectores económicos co seu pa
pel entre a élite dirixente. Non 
se pode escreber a história polí
tica deste século no Estado es
pañol sen lembrar o papel re
tardatário dos terratenentes do 
campo, as arelas reformistas dos 
industriais bascos e cataláns, a 
progresiva conciéncia obreira e 
campesiña e as alianzas entre 
uns e outros. Igual que non é 
posíbel entender a feble inser
ción de Galiza no mercado es
pañol, desde os seus inícios, e 
as consecuéncias políticas que 
trouxo consigo, sen analisar a 
frustración da proto-indústria 
(liño, curtidos, ferrerías ... ) es-

tudada por Xart Carmona ou o 
corte das exportacións de va
cún e viño a Inglaterra no sécu
lo pasado. 

Cando a economia se deixa en 
mans da dereita, coa sua inxesta 
de diários económicos, páxinas 
especializadas e bombardeo in
cesante e confuso de notícias, 
mentres as forzas que buscan o 
cámbio se recreah na especula
ción sobre as burocrácias de go
vemo e as estratéxias eleitorais 
(finalmente de imaxe) para ace
der a elas, o cámbio real non se 
produce. "A economia-como di 
o economista e antigo asesordas 
Nacións Unidas en Xenebra, 
Xosé Fernando Pérez Oía- é 
comprensíbel para calquera". A 
obriga das organizacións políti
cas e sindicais e tamén facela in
telixíbel ás suas bases e ao maior 
número posíbel de cidadáns. • 

M. VEIGA 

A asociación Tarragueira de Marin reivindica a criatividade frente á comercialidade 

~A. ESTÉVEZ 

A cerámica non ten que er só 
funcional, nen o traballo dos ce
ramistas dirixirse a obxectos úti
les para a ociedade. Dese xeito 
pensan os membros da aso
ciación T arragueira, de Marin, 
que desde hai dous anos traba
llan obre upo to como a cria
tividade e o restabelecemento 
da cerámica como un arte máis. 
Combinando técnicas tradicio
nai con outra máis anovado
ras, o cerami tas de Tarragueira 
rraballan por unha realidade 
mái favorábel para e ta tarefa. 

'Tarragueira nasceu en 1995 des
pois duns encontros celebrados 
en Soutomaior, nos que se reuni
ron ceramistas, escultores e cria
dores doutras disciplinas de todo 
o mundo. Ali foise madurando a 
idea de contemplar a cerámica 
desde outro ponto de vista, sen 
atender as reglas de fundonalida
de ou comercialidade que, ade
mais, marxinaban ao ceramista 

· en relación con outras artes. De 
feíto, non se considera arte como 
tal. Criamos que había que apos
tar por un traballo roáis criativo, 
imaxinativo e próprio. Para isto, 
un bon xeito de comezar é aso
ciarse", canta Emiliano Romero, 
quen reitera que a dinamización 
é outro dos obxectivos da aso
ciación. "O grupo, a celebración 
do resultado e o , seu valor comu-

No taller de Marfo expóñense 
as pezas dos ceramistas. 
Abaixo-, un dos fomos de papel 
utilizados por Tamagueira. 

nicativo son factores que están 
na raiz da asociación", comenta o 
presidente de T ª' 
rr~ira. 

sáns, "con formulacións máis au
daces e sofist~cadas, participando 
activa e abertamente cos seus 
proxectos en manifestacións de 
toda índole: conferéncias, videos, 
catálogos, ou feiras". Emiliano 
Romero sinala que hai que rachar 
coa pobre consideración do cera
mista. "'Era alguén que non se sa
be moi ben que facia. Non era 
admitido nunha sá de exposi
cións e o seu traballo era valora
do se tiña unha finalidade. Non 
se' entendía que a sua tarefa pui
dera estar motivada polo pracer 
ou polas gañas de comunicar". 

Os fomos de sal, de papel ou o 
raku son alguns dos instrumen
tos de T arragueira para realizar as 
suas obras. O forno de papel atu
ra só unha cocción pero é un sis
tema barato e eficaz. A base de 
leña, papel, bario refractário e 
sal constrúese un forno , que xa é 
motivo de abondo para a reu
nión dos ceramistas. A peza vai
se cocendo dentro, e o sal, coa 
temperatura, salta dándolle a cor 
ao obxecto. No taller de Tarra
gueira, pódense ver alguns dos 
froitos do traballo. "Ademais da 
formación, a investigación é ou
tro meta da asociación", di Emi-

liano Romero, 

No taller reúnense 
os membros da di
rectiva; ademais 
de ceramistas cul
tivan outras artes. 
Berta Pazos, vice
presidenta, adíca
se tamén á escul
, tura, Beatriz Gon
zález é educadora 
infantil, Femando 
Barreiro, pintor, e 
Xosé Mª Casal, 

'Haí que rachar 
coa pobre 
consideración 
da cerámica", 

quen sinala que a 
curto prazo con
tactarán con dife-
rentes institu-
cións para conse
guir axudas e para 
que se interesen 
pola sua obra. De 
mon1entci, xa re
cibiron axudas do 
fondo social euro
p e u para · dous 

desefiador. Son 
exemplos da con-
verxéncia de dis-
ciplinas que per-

di o artesán 
Emiliano 
Romero cursos de forma

c10n. Prefiren 
non falar de car
tas. "É un tanto 
absurdo falar de 
vivir da cerámica; 
queremos traba-

curan, xa que a asociación tende 
ao que denominan novas arte-

llar por pracer", engade o presi
dente de T arragueira. • 
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A IGLESIAS 

Xosé N ogueira, autor de o cine eri Galicia 

'Co 36 perdimos a oportunidade para 
asentar unha indústria cinematográfica própria' 

O investigador Xosé Nogueira ven de publicar o libro .O cine en Galiciana colección Monogra· 
fías da editorial A Nosa Terra. Nesta entrevista apunta algunhas das experiéncias do invento 
finisecular. Lembra que co 36 perdeuse a oportunidade de c;riar unha indústria cinematográ· 
fica no país e sinala "que estamos no mellor momento da breve história do cinema no país". . . 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Por que unha história do es· 
pectáculo cinematográfico e 
non ~implesmente unha histÓ· 
ria do cinema en Galiza? 

O proxecto editorial que me for
mulou inicialmente A Nasa Te, 
rra era o de facer un manual de 
consulta xeral non moi .extens~ 
que, a canta da celebración do 
centenário do cinema na Galiza, 
actualizase as investigacións so
bre a sua história. Pretendimos 

incidir nos temas que tanto a 
historiorafia de aquí como a de 
fóra non tocaba habitualmente. 
O que interesaba sobretodo era 
desterrar esa idea da Galiza iUa
da corno rexión periférica atrasa
da á que nunca chegaba nada 
novo. Analisamos como por un 
lado o cinema como espectáculo 
que chegou a Galiza e que se 
comportoü do mesmo xeito que 
noutros lugares e corno por ou, 
tra -banda se deu a salvidade 
dunha cinematografía que la
men tabelmente nunca puido 

existir como tal porque lle fallou 
unha infraestrutura industrial 
que a sostese. 

Como entraron en contacto os 
galegos co novo invento? 

Se investigamos sobre as pri
meiras exibicións e mesmo as 
primeiras películas que se fixe
ron, descobrimos que o proceso 
foi idéntico non só ao de cal
quer lugar do Estado senón ta
mén .de Europa. Primeiro apre
sén tase o invento como unha 

nova máquina finisecular que 
atraia e fascinaban á xente nas 
exposicións. Despois dese pri
rneiro momento de curiosidade 
científica, ernpezan a e~porse as 
prirneiras películas. A Galiza 
veñen apresentalas unha série 
de ernpresários ambulantes, de
legados sobretodo da empresa 
Lurnier, de igual xeito que se 
estaba a facer noutras cidades 
do Estado e con poucos meses 
de diferéncia . A primeira se
sión de cinema no Estado tivo 
lugar en Madrid na primavera 
de 1896 e a primeira sesión en 
Galiza foi en Setembro na Co
ruña. Os operadores ademais de 
levar as películas do seu catálo
go, acostumaban a filmar al
gunha película local para atraer 
a máis público. Lago o espectá
culo trata de gañarse un espazo 
próprio. Primeiro apreséntase 
en teatros aos que asiste a bur
guesía con curiosidade. D se
guido evoluciona cara o campo 
da feira, da atracción. Onde e -
taba a muller barbuda ou a ca
seta dos mounstros, estaban ta
mén as película . Na décadas 
dos dez e dos vinte, cando em
peza a adoptarse un modelo na
rrativo, o cinema volta a gañar 
protagonismo e atrae novamen
te á xente de cla e meia e alta. 
Ex is te unha evolución comun 
até o 36, que vai supor unha 
fenda por diferentes factores. 
As n ovas leis, por exemplo, 
proibian calquer utilización 
dunha língua nacional que non 
fara o castelán. Os próprios ern
presários, actore , ou xente re
lacionada co cinema galega 
non criaron unha indústria aqui 
e marcharon a Barcelona ou a 
Madrid, onde estaban os cen
tros industriais. 

En que tempo se deron as con
dicións óptimas para o asenta· 
mento dunha indústria cinema
tográfica? 

A grande posibilidade de poder 
acadar unha grande cinemato
grafía galega apareceu no perio
do republicano. Os novos inte
lectuais relacionados co gale
guismo empezaron a atender ao 
cinema e intentanse criar pe
quenas produtoras. Mantíñase a 
produtora Galicia de Xosé Gil e 
os irmáns Barreiro rexistraron a 
marca Folk en Pontevedra. Em
pezaron a facerse filmes docu
mentais, noticieiros que seguían 
o modelo americano e que desa
parecerán cando se impón o No
do. T amén se experimentará co 
cinema de ficción. Ademais 
existe un grupo de xente forma
da na universidade, sobretodo 
en Madrid, que coñece todas as 
vangardas cinematográficas do 
exterior e que intenta poñelas 
en prática aquí. Nos anos da II 
República inician a sua carreira 
cinematográfica os realizadores 
António Román, Carlos Velo e 
Xosé Suarez. Foi a denominada 
escala documentalista ourensán 
que foi quen de realizar no cine
ma documental produtos que, 
até ese momento, eran impensá
beis no Estado. Despois xente 
como Velo ou Román foron rei
vindicados por outros autores 
como os verdadeiros impulsores 
do cinema documental no Esta
do. Detrás deles estaban xente 
corno o documentalista Flaherty 
ou os vangardistas soviéticos. 
Facíase unha produción que nos 
colocaba á vangarda e-que posi, 
bili taba a intervención noutra 
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série de sectÓres. Co 36 Velo e 
Suárez continuaron a sua tra
xec tória no exílio e Antonio 
Román integróuse na indústria 
franquista chegando a ser un dos 
destacados cineastas. 

Cal foi o papel da emigración? 

Houbo unha corrente con dobre 
circulación entre a Galiza e a 
emigración a nível cinemáto
gráfico. Xa desde princípios os 
pioneiros corno Xosé Gil pensa
ron sempre nos mercados gale
gas no exterior. Unha das tei
rnas <leste produtor, por exem
plo , era a de elaborar películas 
que se exibisen nos transatlánti
cos que ian cara América e nos 
centros galegas que estaban dis
tribuidos por todo o continente. 
T amén acontecía que eses cen
tros galegas, ou ben enviando 
aos seus próprios operadores ou 
ben facendo encargo a Gil ou a 
outras empresas, tentaban facer
se cott r c rdos da terra u con
tro lar en que se invertían o 
carro da suas donación . Esta 
conexión, facer unha cinemato
grafia qu rivera como público 
obxectiv o emigrante e vic -
ver a, é un fenómeno que n u
tro paí e con tradición migra
tória como ltália ou Irlanda n n 
se deu. A parte desras curtame
traxe documentais, a emigra
ción tamé e tratou no cinema 
español, normalmente de xeito 
folclórico. O tema arquetipo era 
o do emigrante humilde, traba
llador, honrado e loitador que 
emigraba tiña éxito facia fortu
na e volvía. Hai excepcións pe
ro en xeral non se mo trou a 
verdadeira realidade. 

Que momento está a viver na 
actualidade o noso cinema? 

Se falamo de imaxe galega ha
berla que falar máis de audiovi
sual en xeral que de cinema. Po
demo falar da exi téncia dun 
cinema galega de de oitenta 
pero o verdadeiro alto deu 
no noventa. Incorp 'rase a Es
cala de Irnaxe e on que forma a 
primeira xeración de técnic e 
de cinea ta e crfa e c ntr 
Galega de Arte da lmaxe que 
complement ri ment re liz u 
un imp rt:ante traballo d r u
peración e de promoci n de a -
tividade investig d ra e cin -
matográficas. Así me m a TV 
parece que n últim dou 
ano entrou mái abertament 
en promover a pr ducción. Fi
xéronse a prim ira érie e 
producción própria e tamén en
tran a colaborar concellos e in -
titucións. Usánse n vos ~ rma
tos, como o publicitário, o video 
industrial, as phinas web e clase 
a posibilidade de traballar cun 
cinema. de animación, de imaxe 
sintética ou de tres dimensións. 
Neste contexto penso que esta
mos no mellar momento da no
sa breve história cinematográfi
ca. Hoxe por hoxe hai seis lon
gametraxes filmándose, o ano 
pasado apresentáronse tres e hai 
unha série empresas que están 
entrando na cooprodución e po, 
sibilitando a participación nos 
filmes de capital, actores e téc
nicos galegas. O problema agora 
é definir que cineq_iatografia 
irnos construir, se unha cinema
tografia cunha mirada própria 
o u unha c in ematografia que 
simplesmente asuma modelos 
alleos ou. xéneros de moda limi, 
tándose a versionalos. + 
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O PÁRAMO DE CARLOS VELO 
Hai algún tempo, por volta cías <lúas da mañá e 
nunha segunda canal de televisión, que seica xa . 
non é o que eta, atopeime coa sorpresa de Pedro 
Páram . Pasaran xa invernes desde 1966, neste 
ano, desde o 17 de xaneiro ata o 17 de marzo ro, 
dousc "Ped~o Páramo'', filme producido por Bar, 
bachano Ponce e seguindo o argumento da no, 
vela de Juan Rulfo, que adaptaron como guionis, 
tas Carlos Velo, o propio Barbachano Ponce e 
Carlos Fuentes, para quen este foi o seu primeiro 
traballo no cine. Música de Joaquín Gutiérrez 
Heras. Fotografía, que había ser criticada, e que 
para min é un dos grandes acertos do filme, de 
Antonio Figueroa. Non vou falar agora do cadro 
de actores e de actrices. A película foi rodada 
nos Estados de México e Hidalga,· nunha rexión 

ue levaba o nome de Nova Galicia. O director 
da película, Carlo Velo, o de Cartelle, o que 
fi rmara parte das Misións Pedagóxicas, o primeiro 
documentali ta de cine español, o que partid, 
pou no pr xecto de "Vieiras" no exilio mexica, 
n , o político que conectou coa xente nova e 

ue tanto tivo que ver coa fundación da UPG. 
A tr ad filme o 26 de xaneiro de 1967. 

Na mente de Velo estaba o páramo, daqueles se, 
senta de plans de desenvolvemento, ou de anos 
antes cando os ollos de Velo levaron prendidos no 
seu pensamento a fertilidade dunha Galiza repu, 
blicana que contrataba co lugar máis hostil, máis 
inhabitábel, das cunetas de morros, d.as mulleres 
rapadas, no que se convertiría a Vella Galiza, onde 
quizais non houbese máis noite para floreceren as 
herbas do liño de Cartelle. En varias ocasións ar, 
gumenta que na novela e nesa Nova Galicia el 
atopou unha mitoloxía galaica, sobre todo no sen, 
tido de vivir a morte, pegadas d~es 'mitos podían, 
se atapar en Valle lnclán e tamén en Rulfo. O que 
é certo é que a linguaxe cinematográfica é unha e, 
a literaria, é outra. O que ocorreu é que mentres a 
novela é a grande obra da literatura mexicana, a 
que mitificou ·ao seu autor, a película convértese 
nun proxecto frustrado na carreira cinematográfi, 

MARGA ROMERO 

traduce o 
Páramo de Rulfo 

á linguaxe 
cinema to gráfica. 
Proíalle o que de 
galego podía ter 
ese mundo de 

Comala" 

ca de Velo. O director de Cartelle non gozou do 
público adecuado, P..edro Páramo, non deixa de ser 
visto máis ca en función da novela .de Rulfo. Os 
páramos conflúen nunha fmalidade: o debate do 
ser ou non ser. Queda a sorpresa dunha publica, 
ción do guión, ese guión que en propias declara, 
cións de Velo, demostrará o que nunca debe acep, 
tar un realiz.ador cando está seguro da súa obra. 
Mentres tanto eu desexo volverá película. 

No filme non están, poid<t que por censura, non 
o sei, a parella incestuosa de Donis e a súa irmá, 

mentres agardames máis sorpresas sobre Velo, 
permanece en nós o valor que o protagonismo 
femenino teñ tanto na novela como na película. 
Mulleres que son o que Pedro Páramo, o ·cacique, 
desexa: sofren o que o cura manda, ·símbolo dun, 
ha relixión institucionalizada; aquilo que o que o 
pai trata de pechar, Bartolome San Juan, que 
non resiste a perda da filla, á que ere posuír. Mu, 
lleres que son terra, e como esta tena de Cómala, 
están alienadas en amores que parece que só fo, 
ron soños, como os de Susana San Juan, que a 
través da loucura logra fuxir de Comala e mover, 

' se nun soño de colores no 
mar. Mulleres, en.fin, cau:.. 
tivas dos desexos masculi, 
nos, ideadas así, por Rulfo 
e tamén por Velo. Mulb 
res que son portadoras das 
mensaxes da mqrte e que 
se funden neste páramo. 
Poida que detrás dese so, 
ño de Susana se agache o 
desexo de liberdade dun 
pobo que foi morrendo, 
qúe foi deixando arruinar 
todas as terras. Susana, 
desexo inalcanzable do 
cacique, con9.enada na vi, 
da, libre na tolemia. 

cómpre non ~quecer que 
a película que Velo tiña 
en mente duraba moito 
roáis tempo que os 105 
minutos que ten agora, na 
novela este fragmento pa, 
rece non ser máis ca unha 
alucinación de Juan Pre, 
ciado, nese mundo morto 
que se desfai como a terra, 
onde estas personaxes vi, 
ven en pecado, pecado 
que pesa sobre toda a co, 
lectividade, alucinacións 
de Juan Preciado que pre, 
cedeñ. a morte. No filme 
non está o protagonista 
que Velo deseaba para en, 
cai:nar ao cacique Pedro 
Páramo, o director quería 
a Anthony Quinn, <lema, 
siado caro, finalmente o 
escollido foi un aprendiz 
de galán John Gavin, con 
antecedentes mexicanos 
por vía materna, que non 
recibirá boas críticas e que 
eu creo que non entendeu 
á personaxe, pero que o 
director vai conducindo e 

Hai ou_tro personaxe que 
na novela fala da ilusión, 
Dorotea, pero cqmo ela 
di, isto custa moi caro. 
Ela, víctima da ilusión de 
ter un fillo¡ Juan Precia, 
do de topar ao pai; Dolo, 
res, a nai, que desexa que 
Juan o atope para esixir, 
lle o que é deles presa a 

Portada do libro de M.Anxo Femández adicado a 
cartos velo. unha Comala do pasado; 

acertadamente nunha escena son as súas botas as 
que van andando e as que mellor nos poden me, 
taforizar o poder e a crueldade de quen as leva. 
Desafortunada é a aparición de Claudia Millán 
no papel de Doloritas Preciado; as demais perso, 
naxes logran manifestar totalmente esa conflicti
vidade que os debate entre a vida e a marte e en, 
tre o real e o ficticio, porque teñen que creamos 
ese desacougo para desubicarnos da vida. 

Velo traballou o tempo do filme e ~ste é un dos 
aspecto que haberá que estudiar, a categoría na, 
rrativa máis importante nesta novela dividida en 
fragmentos que son situacións temporais, estes 
fragmentos xorden no filme, confusos como con, 
fu os están na novela, porque é unha historia na 
que se están ocultando datos. Este tempo debáte, 
se entre un pasado o de Doloritas, o de Pedro Pá, 
ramo, o de Susana San Juan, o de Comala e un 
presente o de Juan Preciado e o que atopa nunha 
viaxe, que probablillllente nunca fixo, un presen, 
te dunha Comala marta, e na marte o tempo é 
outro. Velo traduce perfeétamente o ilóxico do 
tempo, igual que consegue diluír esa fron'teira en, 
tre a morte e a vida, e aquí é onde ten importan, 
cia a fotografía. · Os diálogos das personaxes son 
ecos e coma tal veñert envoltos en música estra, 
ña, nese mundo do silenci~ no que penetramos, 
afeites e afeitas a un mundo de ruido, do que ta, 
mén vén Juan Preciado. Ese estrañamento que se 
consegue na novela e que se consegue na pelícu, 
la nesta última non foi entendido. · 

RESTAURAR COMPLETO A VELO. Velo traduce 
o Páramo de Rulfo á linguaxe cinematográfica 

' sen esquecer o seu ,propio Páramo, proíalle o que 
de Galego podía ter ese mundo de Comala, e 
quizais detrás da personaxe de La Cuarraca, el es, 
tá pensando en Rosenda, a súa bruxa Bigaira. E 
tamén poida que oculta na personaxe de Susana 
San Juan, nesa escena na que o seu peito alenta, 
estea Sabela, a protagonista do seu conto, "Sabe, 
la, cristal roto". Haberá que agardar e cando lim, 
po o pó do olvido e se nos restaure a complexa, 
obra de Carlos Velo que tamén escribiu relatos 
eróticos, poida que entón podamos mergullamos 
nese P_áramo que el nos creou. De momento, 

Susana San Juan, bus, 
cando o mar e un amor inexistente, e Pedro 
Páramo que se abandona pala ilusión do amor 
de Susana. Podería seguir a Ladaíña de frustra, 
cións, que arrodeando a Pedro Páramo, van 
xurdindo nas sombras do filme, o cabalo de Mi, 
guel Páramo, o cura Rentería, a imaxe da súa 
sobriña, ... imaxes, que Velo urdiu tan ben. 
Permítanme abandonar as frustracións e rema, 
tar falándolles dunha ilusión, a de poder ver en 
Gal iza, na vella Galiza, ese Párafio de Velo, e 
que esta película deixe de ser unha frustración 
hoxe que o horizonte de espectativas cambiou 
para situala no seu lugar. "Raíces", "Torero" e 
as súas montaxes, sen esquecer tamén o magni, 
fico guión, foron recoñecidas no seu momento, 
agora tarnén o están a ser aqueles documentais 
da República, "Almadrabas" por exemplo, poi
da que nunca o _sexa "Galicia (Finisterre) e 
Santiago de Compostela (Saudade)" coa que 
acadaría un premio en París, no 1936, a instan, 
cias de Buñuel, cando todo o mundo pensaba 
que Velo estaba morto. Estas imaxes de Gali, 
cía, que xunto con "Mariñeiros" de Xosé Suá, 
rez, foron un bo comezo para o cine galego, ho, 
xe perdidas, espalladas polo mundo, quizais en 
placas como o granito galego. A Pedro Páramo 
envolveuno, sen dúbida, a frustración de Velo 
entre o que quería e non podía e o que final, 
mente puido, ese abandono da ilusión, costou, 
lle moi caro. Case nunca se menciona que a 
obra de Rulfo foi adaptada ao cine e sobre a pe, 
lícula hai un silencio turbador, semella unha 
fantasma como as paraxes que traduce, de can
do en vez xorde entre as tebras, ás <lúas da ma, 
ñá, ou en ciclos dedicados a Velo, e non sem, 
pre. (Foi unha ledicia poder vela na universida, 
de de Tréveris, cando o alumnado alemán que 
coñecía a novela, descoñecía a Velo, á pelfcu, 
la, comprobou a fusión de estes dous páramos, 
que Miguel Anxo Femández nos achegou co, 
mo o mellor galano). Recobremos a ilusión, e 
poida que neste ano, algúns anos máis de trinta 
do Pedro Páramo de Velo, caía moita chuvia 
enriba das tumbas de Comala, e aínda que este 
pobo morto do pasado xa non teña futuro, xa 
non teña remedio, algo neste páramo, algo no, _ 
vo, haberá de nacer sen dúbida. • · 

• 

r • 
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BOROBÓ 

A ·confusión de Ameliña 
Ameliña fo¡ a mellor amiga das 
miñas filias namentras estudaban 
en Santiago, no Instituto Rosalía 
de Castro Ameliña era, á súa vez, 
filia de Mancho, un bó ebanista 
do naso barrio, que palas tardes e 
noites traballaba de acomodador 
rto Teatro Principal; e por iso, e 
pola ·súa simpatía, era ben coñe, 
ciclo e apreciado por cantos vec¡; 
ñas e estudantes composteláns 
foran acomodados por il. 

En cambio, a súa filia Ameli, 
ña non chegara a saber, de 
veras; quen viña ser o pai das

súas inseparables condiscípulas 
do Rosalía. Só sabía q{ie seu pai, 
a quen chamaban Borobó, era 
un periodista. Ata que unha ma, 
ñán atopei coas tres rapaciñas 
no Toral, e as miñas nenas viñe, 
ron a darme un bico. Ameliña 
quedouse abraiada, ao darse con, 
ta de que ea era o pai delas, e 
non· Xocas, coªmo a rapariga de 
Mancho, o do Prinéipal, supo, 
ñía. Pasto que Xocas si que era, 
no pueril concepto de Amaliña, 
o verdadeiro periodista; o único 
que o patentizaba nas rúas com, 
posteláns, que abando pateaba: 
un home forte e non de moitas 
luces que levaba . baixo o brazo 
un feixe de cen ou douscentos 
periüdicos, amarrados por unha 
cincha. E voceábaos aínda cun 
vozarrón espeluznantei. dende o 
Plaza do Pan, ou do ~ampo, ou 

de Cervantes, ata Bautizados. ' 

O Xocas progresou moito máis 
que calquer outro colega na pren, 
sa santiaguesa e gafiou moitos 
máis cartas; pois pouco tardou en 
poñer, con licencia do Concello, 
un quiosco de periódicos nunha 
esquina do Ensanche. De ahí que 
ainda seguira senda un periodista, 

.caéla vez máis pudente, trinta 
anos despois de que Borobó dei, 
~ara de selo ... en Santiago. 

Acordeime da divertida confu, 
sión de Ameliña ( quen lago se, 
ría unha áxil e linda profesora 
de danzas enxebres) e da fortu, 
na periodística ·de Xocas ao ou, 
vir falar, no Ateneo de Madrid, 
a Alfonso Javi~r Femández del 
Moral, decano da Faculdade de 
Ciéncias da Informadón, da 
Uniyersidade Complutense'. 
Decía que ser decano clisa fa, 
cultade era coma ser alcalde 
dunha pequena cidade, pois 
contaba con trece mil alumnos. 

8inalou lago, tetricamente, 
o decano madrileño que 

. anque morreran todos os 
xomalistal¡ españois agora en 
activo, uns nove mil, nunha 

· peste súbita e moi discriminada, 
non quedarían prazas libres e 
vacantes pra todos iles. E aínda 
seguirían sfn traballo outros . 

·tantos miles de estudantes de 

Ciencias di Información matri, 
culadas nas demais universida, 
des das dezasete Españas. 

Este foi o motivo de que me 
lembrara da anécdota de Ameli, 
ña e Xocas, coma posíbel solu, 
ción do problema do paro na no, 
sa profesión. ¿Non son1 en puri, 
da.de de verdade, -profesionales 
do periodismo, os quiosqueiros? 
¿Non vfven, a maioría diles es, 
plendidamente, pala venta de 
xomais, revistas e outras publi, 
.cacións máis ou menos periódi, 
cas? Pois ben, se é así, ¿por que 
non se Hes esixe ter o título de 
licenciado en Ciencias da lnfor, 
mación pra exercer a súa hones, 
ta e próspera profesión? 

N. on terí~, que se,r da noite 
pra manan, senon pouco a 
pouco. Empezando por 

conceder unicamente as novas 
licencias de apertura de quíos, 
cos aos que posean tal universi, 
taria licenciatura. E que cando 
queda vacante, por xubilación 
ou pasamento do titular, a pro, · 
piedade do quiosco, soamente 
se poda traspasar este a quen se, 
xa licenciado nisás ciencias. 
T amén cabéria abrigar xa, aos 
dqnós dos · quioscos que fagan 
unha venda anual superior ? un · 
millón de euros ( 165 millóns de 
pesetas, -rnáis ou menos), a que 
empreguen un licenciado pra 
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Oín sentenciar un día: se no sex, , 
to non hai perdón e no décimo 
unha rebaixa, xa pode NosQ Se, 
ñor encher o ceo de palla. E co, 
mo, que se saiba, non hai palla 
no ceo, algunha rebaixa haberá. 

O certo é que iso do lume ator, 
mentando eternamente non é 
máis que unha ameaza para que 
este mundo non acabe sendo un 
caos, pois se a Xustiza Divina 
aplicase o seu código "stricto sen, 
su", no Ceo non estaría nin Deus. 

Non hai nada. máis descanso, 
lador que, mentres uns están 
gozando das ledicias da Oh 

ria no piso de máis arriba, os do 
soto teñen que lamentarse e arre, 
pentirse eternamente de todas as 
travesuras da súa vida terrea. 

É sabido. que un simple descoi, 
do á hora de aclarar un testa, 
mento ou de pagar unha débe, 
da, converte ao defunto nunha 
Alma en Pena, condenada á pe, 
or de todas as mortificacións, 
como é a de non achar sosego, 
nin no outro mundo nin neste. 

Por sorte, a lucidez dos paisanos 
vai máis aló do que os cánones da 
doutrina dictan e do arrevesado 
concepto de ceo e infemo que se 
nos predica; e os castigos ou pre, 
mios que intúen e aplican os fre, 
gueses, acércanse máis á concien, 

· cia que o morto deixa entre os vi, 

O castigp dos alarviÜs 

vos tras o pasamento, e raro é o 
que non acaba enmendando as 
desfeitas que deixou en vida, para 
poder descansar en paz. 

Non obstante, -hai causas que 
non teñen perdón. 

8ei dunha tumba, nun ce, 
miterio de vila, que está 
sempre descoidada e sen 

unha flor que lle aporte unha 
pinga de vida, a pesares de que, 
polo tempo transcorrido desde 

o óbito, é de supoñér que lle 
queda algún coñecido que lle 
pode poñer algo sobre a campa. 
Cando pregunto de quen ven 
senda aquela lápida esquecida, 
respóndenme sentenciadores: 

-Era moi mala persoa, e iso 
que non perdía msa diaria. O 
día que enfermou de marte 
acababa de negarlle a caridade a 
unha pobre, por vir a importu, 
nala mentres comia. Morreu 
entre berros que abouxaban á 
veciñanza, dicindo que vía som, 
bras e monstros que lle arranca, 
ban a alma; e no enterro non 
había.~áis que catro achegados. 

(O. infemo des ta beata é o es
quecemento dos seus). 

No mesmo cemiterio hai a 
tumba dun alemán que visi
taba todas as tabernas da vi, 

la e nunca entrou nunha igrexa, 
quen veu pasar unhas vacacións 
e ficou para sempre lonxe dos 
seus, pero a quen unha veciña 
lle pon cada pouco un ramiño de 
flores da súa harta. E eu supoño 
que ese é. un síntoma de que o 
bó borrachuzas está no ceo. 

Unha das persoas que mellar re
presentaron os suplici9s que nos 
agardan na outrá vida foi o 
Mestre Mateo. N inguén coma 
el, pala súa simpleza e forza co, 
municativa, soubo poñerlle. a 

avalar, universitariamente, o 
seu estupendo negocio cultural. 
Anque ista cantidade modular · 
poderla rebaixarse; sendo igual, 
por exemplo, á establecida pra 
as boticas de moita venta, ás 
que se lles esixe contratar a ou, 
tro farmacéutico máis. 

º
parangón dos quioscos 
coas boticas en canto á 
sua categoría universita, 

r' a é ben lóxica. Xa que men, 
tras as farmacias suministran es
pecíficos pra saúde do carpo, os · 
quioscos proporcionan publica, 
cións pra (?) saúde do espfrito. 
E nin os boticarios nin os quios
queiros interveñen na fabrica, 
ción dos productos que respec, 
tivamente expenden, Limítanse 
a vendelos, e a cobrar unha sus, 
tanciosa comisión. 

Non sei cantos licenciados en 
Farmacia se colocaron clise xei, 
to, pero estou seguro de que coa 
miña proposta poderían ir to
pando traballo as decenas de 
miles de licenciados que van sa, 
índo das facultades. E máis, ex, 
tendendo o meu sistema a ou, 
tras profesións ¡cantos centos 
de miles de licenciados en bio
lóxicas poderían encontn:g tra, . 
ballo si aos bares se lles abriga, 
sea contar con eles! Ou ben ás 
tendas e supermercados, cos li
cenciados en económicas .... • 

FRANCISCO A. VIDAL 

cada quen o tormento que me, 
reda. 

No Pórtico da Gloria están, es, 
culpidos por el, dous alarvios, 
·un ·galopín e un bebedor, que 
lembran a aqueles que nos tem, 
pos da fame, preparaban as súas 
enchentes ás agachadas, sen 
pensar nos necesitados. 

º
Mestre Mateo puxo a un 

. intentando comer unha 
empanada, con ollas de 

larpán, pero non pode tragala 
porque· arredor da súa gorxa en, 
róscase unha serpe. Ao seu }a, 
do, un borracho, bebe dunha 
bota de viño, pero por estar col, 
gado polos pés, os grolos ché
ganlle á boca e non pasan daí. 

Pode haber castigo máis duro 
que p9ñerche <liante o que máis 
che gusta cando non podes go, 
rentalo. 

Non sei por que mereceron es, 
te castigo os alarvios do Pórti, 
co da Gloria, pois a pesares de 
todos os medos que nos meten . 
no carpo, hai causas que xa se, 
xa por escasas ou gorentosas, 
quen pode, transgrede .con 
elas, por elas e gracias a elas. E 
que non nos falten nunca estas 
debilidades; nin misericordia 
no Reino dos Ceos nin ~om, 
prensión na conciencia dos 
nasos paisanos.• 

~------

ANOSA TERRA 

Xan Pérez 
'Na televisión traballas 
sobre seguro, 
no teatro non' 

Acabo de ler O Principiño, e 
Saint,Exupery. Gó tame moito. 
Lino mái de trinta vece 

Que leituras recomendaría? 

tamén O principiño; de feito, se te, 
ño que r~galar un libro, regalo ese. 

Agora é moi popular polas suas 
entrevistas falsas no programa 
Con perdón. Cales son as diferén, 
das que atopou co teatro? 

A tua profesión segue senda a mes
ma, actor. Pero son dous traballos 
moi diferentes. o teatro é un proce, 
so cunha orde, un princípio e un fi
nal. Na televisión, ao estar grava, 
do, empezas a actuar por calquera 
parte. lsto exixe máis concentra
ción porque aprendes o ponto 
quinto e, despois, tes que voltar aq 
ponto primeiro. O público tamén é 
moi diferente: nun teatro ve ªº 
espectadores e sabes e lle g $ta ou 
non. Na televisión, xogas con au, 
diéncias que son menos críticas. 

A televisión non arrisca para co, 
nectar coa audiéncia? 

Na televisión traballas o re gur 
e non arri cas tanto. O pr grama 
xa ten UI)ha rodaxe e coñ c que 
é o que ten mái éxito, agás u 
trate dun espazo m i an v d r. 

O que chama a atención é o bota, 
do para adiante que é nas entre, 
vistas falsas. 

É o meu papel porque, c mo p r
soa, son moi tímido. Lembro can, 
do tiven que entrevistar a Victoria 
Prego, á que eu lle tiña moito res, 
peito como profesional do xoma, 
lismo. Vina entrar no plató e pen
sei que me ia comer. E, despois, foi 
unhas das persoas máis agradábeis 
que me atopei; chegou a ditarme 
as perguntas que lle tiña que facer. 
Para min, foi a mellar eritrevista. 
Hai a quen lle gasta máis a de Ca, 
neda, que foi totalmente distinta 
xa que remata cando está a ponto 
de ·partirme a cara. 

Como actor teatral, que carnbiou 
desque sae na televisión? 

Coñeces máis xente é fálanche de 
proxectos pero eu sigo facendo o 
meu traballo. Teño a compañia 
Tres globos, que· criei hai dous anos 
e coa que preparei duas represen, 
tacións: Pedro e o Lobo e O sapo 
encantado.• 

Actor. Ondárrua-Bizkaia (1968). 
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O Trinque 
Tempo de lamprea 

Ven de comezar a temporada da 
lamprea. Ainda que os prezos 
son altos, unha vez ao ano, 
compensa acudir a algunha casa 
de cQmidas onde preparen ao 
xeito este peixe antediluviano. 

Non está demais dar un paseo 
antes palas pesqueiras, ainda 
.que cada vez quedan menos, por 
mór dos encaros. Se se fai o do 
Sela desaparecera a maior zona 
produtora de lamprea. • 

.. •.• ............... •'• ................................................. ·-· .. . 
Retrcnpediva 
do fotógrafo 

estadouni· 
dense 

Amold 
Newman na 

Fundación 
Barrié da 
CORUÑA. 

A Coruña DE GoY A A BARCELó será no local social da agru-
pación (Federico T ápia 12, 

• EXPOSICIÓNS 
Derradeiros días da exposi- 1 2 C o Xoves 5 ás 20 horas. 
ción, En tomo a paisaxe: de 

•MÚSICA ARNOLD NEWMAN Goya a Barceló, aberra no 
Museu de Belas Artes. Abre 

Desde o 3 de Febreiro está de. Martes a Venres en ho- ENKÚEROS 

aberra, na Fundación Ba- rários de 10 a 15 h. os Mar-
rrié, unha retrospectiva do tes; de 10 a 20 de Mércores O Xoves 12 ás 22 h, o bar 

fotógrafo americano Ar- a Venres; de 10 a 14 h. e de Parrús, acollerá a actuación 

nold Newrnan. Baixo o tí- 16,30 a 20 os Sábados, e de do novo grupo coruñés En-

tulo O l'egal-0 de Newman: 10 a 14 h_ os Domingos. kuems, cun son que fusiona 

50 anos de fowgrafia, esta rock, reagge e blues. 

exposición recolle 136 •ACTOS 
obras, na sua maioria rela-

ÜBRAOOLRO tos, das 176 que compoñen Ferrol a colección Newman do DE LEITURA 
Museu Internacional de 
Fotografia e Cinema Geor- Con motivo do 112 aniver- • EXPOSICIÓNS 
ge Eastman House de Ro- sário do nacimento de Cas-
chester, en Nova York. A telao, O Facha organiza un- MARUXA MALLO 
mostra permanecerá aberta ha sesión de leitura adicada 
até o 29 de Marzo. ao ilustre galeguista. A cita Xa chegou a exposición adi-

Carteleira 
tEJrPACTAR CO DIAÑO. Un brillante avo-

gado aceita trabaUar nun bufete cuxo proprie
tári en reaudade é o diaño. Enésim ensaio sobre o 
ben e o mal nunha película que peca de lenta e na 
qu Al Pacmo é a mellor baza. 

~NU EN NOVA l RQUE. Rapaz artista e 
r p, z nrti ta namóranse bu can o trun~ . 

Ambit:nrada nrrc o mund intelectual norteam ri
uco hum r un guión sen chispa. 

~O HÚSAR NO TELLADO. História de 
am r aventura na qu un nacionalista ita

lian , compañad por unha dama, fuxe, através da 
Prov nw alpina, d ax nt secretos auscro-húnga
r e dunha epidémia do cólera. Con Julierte Bino
ch e Olivier Maninez. 

~ATRAPADA ENTRE DOUS HOMES. 
· Unha parella do lumpen sepárase despois dun 

luctuoso suceso polo que el remata nun psiquiátrlco. 
Ela reabilftase e ao cabo de dez anos el recupera o 
siso e vai ao encentro da sua amada. Filme de ritmo 
inapropriado no que a actriz Robin Wright Penn 
non cesa de sobreacruar. 

~COUSAS QUE DEIXEI NA HABANA. 
Máis que recomendábel filme de Gutierrez 

Aragón que canta as experiéncias dun grupo de cu
banos en Madrid. Arredor dunha históda de <Wtor 
protagonizada por Jorge Perugorria e Violecii,R_odrí
guez rerrátanse as dificuldades da einigración e ,as 
saudades do próprio pais. · 

~SEI Q QUE FIXÉSTEDES O ÚLTIMO . 
VERAN. Carro mozos enfréntanse a .unha , 

intriga a raiz dun asasLp,ato cometido por eles 
mesmos o verán. anrerfor. Película de susp~nse 
que ten que recorre;r a efectisinqs facilóús p~rª so-

. bresaltar continuamente ~o ~spectadoi. ' .. ' . ; 

~ABRE OS OLtOS. Qespois do -set1 estreo 
~ .con Tese, Amen~har demostra Boas cuali >. 
dades p~ta G suspense . .Aos selis. vintec¡;¡_tro anos 
supera á maioria dos autores · 1iorteame~icano.s do · 

xénero. Para quen lle presten as películas de so
ños e realidades virtuais. Excédese con alguns en
ganos destinados a engaiolar ao espectador. 

~O MAÑÁN NUNCAMORRE. Neste 
episódio, o axente 007 enfrénrase a un Ci

dadán Kane moderno que non dubida en provo
car unha guerra entre o Reino Unido e a China 
para vender roáis notfcias. Coma sempre, coches 
rápid , relóxios' caros, moitas balas e mulleres 
r ndida ao encantos de Bond, James Bond. 

~ESTRADAS SECUNDÁRIAS. Pai vivi-
dor e fillo adolescente, entre estafa e enga

do, percorr n a España dos últimos anos da dita
dura nunh comédia sensibleira. António Resines 
facendo de António Resines. 

IEJf'_SETE ANOS NO TÍBET. Brad Pitt de 
aventureiro no Tíbet nunha película cuxo 

obxectivo é a xustificación dos colaboracionistas 
co nazismo e a condena do comunismo chinés. 

~ THE GAME. Un multirnillonário pon 
emoción na sua vida cunha espécie de 

xogo de rol. Michel Duglas produtor, ademais de 
protagonista, ocupa permanentemente a ·panta
lla para mostrar sobre todo as suas limitacións 
como actor. · · 

~L.A •. CONFIDENCIAL. Rev{falización 
do cine negro, c;oa ~orrupdón da .¡)olida· qe 

Los f\ngéles como tema. Bon filme. d~ t~~mp0°J:ada. 

• -·~. :i: • ~ • 

-·~THE -FtJÚ MONTY. ·tJfí ~rrip~ ' áe .; 
·. . . obreiros en pato deciden exibirse ~·spidós ~ 

;'n1;1n espe:ctác:Úlo para · m11Íler~- como: únfoQ rriáqo . 
de_. óbter .diñeiro~ Película ·inglesa con .moito hÜ
mot, boa factura e crítica social. • . 

cada á coñecida pintora su
brealista Maruxa Mallo a 
FerroL Pódese ollar na gale- . 
ria Sargadelos (Dolores 55). 

Lug_o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

XosÉ LóPEZ GuNTIN 

O Museu Provincial abre 
durante estes dias unha ex
posición antolóxica de Xo
sé López Guntín. 

CARMEN ÜSÓRlO 

Carmen Osario expón as 
suas pinturas no club Cla
vicémbalo. 

AMÁLIA ÁVlA 

Até o 10 de Febreiro Ama
lia Avia expón a sua pintu
ra na galería Clérigos. A 
mosrra comprende 15 óleos 
sobre tabla. 

•MÚSICA 

Duo DE SALZBURGO 

O Manes 10 de Febreiro, o 
Círculo das Artes acollerá 
ao Dúo Salzburgo. 

Ouren_se 

•CHARLAS 

VtVÉNCtAS 
CON BLANCO AMOR 

O Xoves 5 de Febreiro ás 
2_0, 30 ·h, terá lugar na Au
riense, a charla Vivéncias 

- con Blanco Amor con Millán 
Picouto e Nemésio Barcia. 

• EXPOSICIÓNS 

Luís DE LAS CuEVAS 

No Café Isaac até o 12 de 
Febreiro, expoñen as escul
turas de Luís de las Cuevas. 

CASA DA XUVENTUDE 

Na Casa da Xuventude es
tá aberra a exposición dé 
pintura de Eva Olmos e 
Xavier P. Mosquera. 

FERNANOO SÁNCHEZ 
CALDERÓN 

A galeria Marisa Marimón 
acollerá, até o 28 de Febrei
ro, a exposición de pintura 
de Fernando Sánchez Cal
derón. Baixo o tirulo Nome 
Próprio recóllese unha se
lección de pinturas e debu
xos realizados no 1997. 

Ponteceso 
• EXPOSICIÓNS 

HlSTÓRIA UNIVERSAL 

Durante estes dias están ex-

pastos no bar A Barquiña, 
os debuxos da História Uni
versal cie Pepe ·carreiro, 
editada por A Nosa Terra. 

Po.n.tevedta 
• EXPOSICIÓNS 

HOMENAXE AO CHE 

No 30· aniversário do pa
samento do heroe revolu
cionário mundial, a Aso
ciación de Solidariedade 
Galega-cubana Francisco 
Villamil e a Asociación 
de Artistas Plásticos de 
Pontevedra, recolleron 
meio cento de obras doa
das por pintores e debu
xantes galegas para o Fun
do de Solidariedade do 
Pavo Cubano. As obras 
permanecerán expostas 
até o 13 de Febreiro no 
T eatto Principal. 

' 
fa PASO 

Aberta no Museu Provin
cial, a exposición de obras 
do que fara o grupo El 
Paso, agrupación de pinto
res e escritores nascida en 
Madrid a finais dos anos 
50, da que formaban parte 
Rafael Canogar, Martín 
Chirino , Luis Feíto e Ma
nuel Rivera (xa falecido), 
entre outros. 

PRIETO 

Derradeiros di-as da -exposi
Ción do escultor Prieto-, 
que abrirá até o Ma.rtes 10 
de Febriero, na sala Teu
cro. A obra deste artista 
coruñés está enmarcada 
dentro do hiperrealismo 
subxectivo' dos últimos 
anos do século XX. 

XosÉ FLORES 

Até o 10 de Febreiro está 
aberra na sala do Arte da 
Caixa de · Pontevedra 
(Praza de Santo Xos"é) a 
exposición de ·José Flores. 
Nesta mostra o pintor to
ledano exibe unha escol
ma expresionista. Abre 
con horário de 19,30 a 
21,30 h. 

•TEATRO 

MEMÓRIA 
DEANTÍGONA 

O Centro Dramático Ga
lega ar].Úncia o seu itine
rário para os vindeiros ca
tre meses, o programa in
clue a estrea de Memoria 
de Antígona e a r_eposición 
de O Bufón de El Reí. A 
difusión dará comezo o 
dia 13 de Febreiro en 
Pontevedra, onde se es
treará a última produc
ción do CDG, Memoria de 
Antígona. Esta montaxe, 
dirixida por Guillermo 
Heras, supón unha rees
crita do mito de Sofocles 
realizada polos dous auto
res galegas Quico Cada
val e Xavier Lama . 

O Porriño 
•TEATRO 

MÁIS SE PERDEU 
EN CuBA 

O Venres 13 ás 20,30 h, o 
Centro éultural acollerá 
ao grupo Máscara, que ven 
da Máscara 17, coa repre
sentación da comedia de 
Alfonso Sastre, Máis se 
perdeu en Cuba. Dirixida e 
interpretada por Xerome 
Calero e Antón Casal, 
xunto con Pablo Puga e 
Juan L. Gobema. 

Santiago 
~----

•CHARLAS 

HISTORIOGRAFLA 
CUBANA 
CONTEMPORÁNEA 

O Luns 9 de Pebreiro ás 20 
h, o Instituto de Estudos 
Galegas Padre Sarmiento 
(Franco, 2) ten prevista a 
conferéncia de Osear Za
netti, Hiúoriografia cubana 
contemporánea: problemas e 
tendéncias. 

• EXPOSICIÓNS 

- URBANO LUGRIS 

Até o 28 de Febreiro per- . 
manecerá aberta a exposi
ción de Urbano Lugrís no 
Auditório de Galicia. Bai
xo o título de Viaxe arredor 
do mundo dun fabulador ol
vidado, recóllese a antoló
xica máis importante sobre 
Urbano Lugrís (1908-
1973) que permete redes
cubrir ao pintor, escritor e 
deseñador galega. Pódese 
visitar de Martes a Domin
go de 12 a 19 h. 

- XOAN MARTÍNEZ 
DE LA COLINA 

. O Venres 6 de Febreiro te
rá lugar ás 20 h, na Casa da 
Parra a inauguración da ex~ 
posición de Juan Martínez 
de la Colina. 

HELENA MENO 

A sala Nasa acolle até o 14 
de Febreir9 a exposición de 
Helena Meno: Arropa2 de 
miseria. A mostra acolle di
ferentes habilidades artísti
cas, realizadas partir do lixo 
producido polo chamado 
primeiro mundo. O espazo 
da sala queda camuflado por 
material textil, confecciona
do a modo de escultura mol. 
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Homenaxe 
aoC_hee 
poxa de 
arte en 
solidañedade 
co povo 
cubano en 
PONTEVEDRA. 
Por outra 
banda, no 
PORRIÑOe 
en VIGO 
pode rase 
olíara obra 
teatral Máis 
se perdeu 
en Cuba. 

Sanchez 
Calderón 
expón na 
galería 
Marimón de 
OURENSE. 
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A obra 
teatral El 

alma de los 
objetos 

estará nos 
cenários de 

SANTIAGO e 
VIGO. 

ANOSATERRA 
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ARTE E TECNOLOXIA 
DO VIDRO 

Desde Xarieiro está aberta, 
no Museu do Po~o Galego, 
a' exposición Arte e Tecno
loxia do Vidro ·da Real Fá
brica de Cristales da Gran
xa, na que se xuntan máis 
de 100 pezas, maiormente 
dos séculos XVIII e XIX. 

P AMEN PEREIRA 

Durante todo o mes de Fe
breiro está berta, na sala de 
arte Trinta (Rua Nova, 30-
22), a exposición da obra de 
Pamen Pereira. Trátase 
dunha série de debuxos, que 
van do pequeno ao gran for
mato, pequenas esculturas 
obxecto e unha instalación. 

•TEATRO 

EL ALMA 
DE LOS OBJETOS 

A compañia madrileña Ko
yaanisqatsi intérpretará du
rante os dias 11 e 12 de Fe
breiro, no Teatro Principal, 
El alma de los objetos de Al
fonso Armada. Interpretada 
por Anne Serrano e Julián 
Montero. As actuacións te
rán lugar ás dez da noite. 

•VÍDEO 

VÍDEO-CREACIÓN 
LATINOAMERICANA 

O 'Centro G alego de Arte 
Contemporánea, acolle para 
esta semana o I Ciclo de ví
deo-creación l.atinoamericana, 
co que pretende dar a coñe
cer a producción videográfi
ca do continente sulameri
cano. O cicl.o consta, apro
ximadamente de un cente
nar de vídeos procedentes 
de seis países (Arxentina, 
Brasil , Colombia, Chile, 
México ~ Venezuela) que 
demoStraron unha evolu
ción de maior interese e con 
maiores prespectivas de 
continuidade. Globalmente, 
~ mellores produccións pro
ceden de Brasil, seguenno 
por orde de prioridades Ar
xentina e Chile, países nos 
que os comezos do vídeo se . 
apresentan coma unha al
ternativa ao cinema, e con
frontánda á producción te
levisiva . Con moi poucas 
excepcións, todas as produc
cións foron realizadas nos 
países de otixe. As·proxec
cións terán lugar na sala do 
CGAC, entre o 5 e o 11 de 
Febreiro, con entrada de 
balde. O Xoves 5 pódese ver 
ás 17 h. o ciclo Bras ileir:o, 
que en case tres horas reco
lle a 14 curtos de diferentes 
directores como poden ser 

. . ....... 

·Convoc,at'órias 
SAFARI FOTOGRÁFICO 

A Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda abre o prazo de inscrición pa
ra o primeiro Safari Fotográfico do 
ano ao Entroidd do Morrazo, que te
rá lugar os dias 21 e 22 de Febreiro. 
Os interesados poden chamar ao te
léfono (~~l) 24 43 55. 

CONCURSO DE DEBUXOS 
HUMORÍSTICOS 

O Museu do Humor de Fene convoca 
o Concurso de debuxos humorísticos do 
ciclo do Entroido, no que poden partici
par todas aquelas persoas que o dese
xen. O concurso consta de tres catego-:. 
rias: para alumnos de educación pri
mária, para os de ensinanzas medias e 
outra que acolle a todas as persoas que 
non estean incluidas nas duas catego
rías anteriores. O tema será, humor so
bre o Entroido, os debuxos, orixinais 
deberán apresentarse en branco e ne
gro ou a unha soa tinta. Os deben che
gar ántes do 16 de Febreiro, nunha 

cartolina de 20x-20 cm, cos dados per
soais no reverso. Só se admitiran tres 
exemplares por participante. Os orixi
nais entregaranse no Museu do Humor 
(Casa da Cultura de Fene), de Luns a 
Venres e en horáho de 10 a 12 e de f7 
a 20 h. Maior información no teléfono 
(981) 34 08 22. 

PRÉMIO DE NARRACIÓNS 
XUVENIS 

A Fundación Caixa Galicia convoca o 
XI prémio de narracións xuvenís Rua 
Nova 1998. Poden participar todos os 
que non teñan cumplidos os 18 anos o 
dia 1 de Abril do presente ano. A ex
tensión mínima é de 25 fólios e a má
xima de 125 fólios, mecanografados a 
dobre espazo. Os traballos remitiranse 
por quintuplicado, xunto cos datos 
persoais, a Rua Nova, 33-2º. 15705 
Santiago. Apartado de Correos 637. 
15780 Santiago. Ou en calquer das 
oficinas de obras sociais de Caixa Ga
licia en Santiago, A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, F~rro'. e Vigo. O 

Sonia Andrá.de, Vicent Ca
relli, Paulo Morelli, Eder 
Santos e Arnaldo Antunes. 
O mesmo dia ás 19 ,45 h, 
proxectarase o ciclo de Co
lómbia, que recolle 15 cur
tos pertencentes a nomes 
como os de Harold Trompe
tero, Santiago Echeverry, 
Margarita Becerra, ]airo Ca
rrillo , José A -. Restrepo e 
Andrés Burbano. O Venres 

6 pasan os ciclos de. Chile, 
ás 16 h, e México, ás 17,30 
h . O de Chile amosará 11 
curtos dos directores Andrés 
Tapia Uriua, Marcela Poch, 
Eugenio Ditbom e Marcelo 
Ferrari entre outros. O ciclo 
de Méx ico recolle 17 con 
obras de T eresa Serrano, 
Marina Sánchez, Miguel 
Navarro, Paulina del Paso e 
Gustavo Domínguez. O Sá-

prazo de apresentación está aberro até 
o 2 de Marzo de 1998. O fallo do xura
do darase a coñecer ao público o 1 de 
Abril de 1998. Maior información no 
teléfono (981) 58 44 36. 

CONCURSO LITERÁRIO 

A Asociación Cultural Airiños do 
Xunco, convoca o XIV Concurso Lite
rário. O concurso está dirixido a tres 
categorias: nenos de hasta 12 anos, de 
12 á 16 anos e de máis de 16 anos. O 
tema será libre cunha extensión máxi
ma de 20 fólios a duplo espazo. Os tra
ballos apresentaranse por triplicado, 
baixo seudonimo e xunto cos dados 
persoais antes do 30 de Abril na Aso
ciación Cultural Airiños do Xunco, 
27891 Cervo (Lugo). 

PRÉMIO CONCEPCIÓN ARENAL 

A Depuración Provincial de A Coru
ña convoca o primeiro Prémio sobr 
temas de in terese social Concepción 
Arenal. Poden acceder todas as perso-

as maiores de idade ou colectivos le
galmente constitutídos con traballos 
de investigación ou labores n o eido do 
benestar social relacionados coa pro
vincia da Coruña. A dote do concurso 
será de 1.000.000 pta. O prazo de en
trega dos traballos abre até o 28 de Fe
breiro de 1998. Maior información na 
Deputación da Coruña. Departamento 
de Cultura: Alfé rez Provisional, s/n . 
15006 A Coruña. 

ÜBRADOIRO INTERNACIONAL 
DE TÍTERES EN CUBA 

Do 2 7 de Marzo ao 1 O de Abril cele
bran en Matan zas o terceiro T alter 
internacional de tea tro de títeres. O ta
ller bienal xunta os má is importan
tes titiriteiros cubanos e forasteiros 
para tratar de técnica e facer refle
xión teórica . Teñen concertado via
xe, e táncia e mantenza con Cubana 
de Aviación. Para maior informa
ción póde e chamar a ol on via
xes en antiago, no tel ' fono (981) 
58 14 15 . + 

viga e dentro do programa 
do cine-clube Lumiere, pa
san Pasajes (España 1996. 
89 min) dirixida por Da
niel Ca lparsoro con Cha
ro López, Najwa Nimri e 
Ion Gabella no reparto. 
Para o Luns 23 o cine clu
be conta con pasar Unha 
muller de Paris (USA 
1923. 77 min) de Charle 
Chaplin. A entrada vai a 
300 pta. 

FRAN 1 CO LLORÉN 

• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 

O Venres 6 de Febreiro 
inaugurarase a exposición 
Música para ver na sala te
mática de Caixavigo. 

XosÉ L 01s PENADO 

Desde o 28 de Xaneiro e 
até o 10 de Febreiro está 
aberta, no Centro Cultural 
Caixavigo, a exposición de 
escultura de Xosé Lois Pe
nado. A ll!Ostra recolle 21 
escu lturas, centradas na fi
gura do mariñeiro. 

MOVEMENTO 
AUTONOMISTA 

R~mata a mostra antolóxi
ca adicada o pintor coru
ñés, Francisco Llorens, con 
motivo do seu 50 cabodano 
do seu pasamento. A expo
sición permanecerá aberta 
até o Domingo de Febrei
To, na sala de expo i ión 
do Caixavigo, abre con ho
rário de 18 a 21,30 h. 

Pu blicacións 

LLENGÜES VJVES 

Ou o Boletín de actualidad.e lingüística do 
su/oeste e11.ropeu, publicación bimesrral 
que xa chegou ao número 7. En duas pá
xinas de notícias xunta seis idiomas: gale
go-potugués, astur-leonés, euskara, arago
nés, occitan e catala. Edftao a asociación 
L6, Acci6 Pro-Llengües en Barcelona, coa 
colaboración da A embleia Reinte
gracionist:a Bonaval po-
la parte ga
lega. Alguns 
título do 
anterior 
exemplar: A 
crise do P OE 
gira arredor da 
lrngu.a, Ticu.
~om de galego
porcugui!s discri
minada, ambio 
na presiclencia d' A 
Mesa, ent re ou-

O. escudo da Galiza ·deseñado 
por· Castelao en insígnia ou _chaveiro 

bado 7, chegan os ciclos de 
A rxentina, ás 16 h , e o de 
Venezuela ás 18,30 h. O ci
clo de Arxentina contará 
con 17 curtos Arturo Ma
rinho, Gustavo Romano, 
Camilo A lmejeiras, Julio 
Real e Diego Lascano entre 
outros. O ciclo venezolano, 
pola sua banda recolle 18 
curtos de nomes como os de 
Nela Ochoa (autora de 5 
dos 18 vídeos) , Diana Ló
pez, Rolando Peña, Leonor 
Arraiz e Nan González. O 
Luns 9 repetiranse os ciclos 
de Bra.si l e Colombia, o 
Martes 10 os·de Chile e Mé
xico e o dia 11 os de Ancen
tina e Venezuela. 

Os carceis que convocan a 
votar positivamente o Es
tatuto de Autonomia da 
Galiza no plebiscito do 28 
de Xuño de 1936, estan 
expostos na galeria arga
de los (Dr. Cadava l, 24). 
Baixo o título O Movi
mento Autonomista Galega 
Enco! dos Carteis do Plebis
cito do 1936, a exposición 
recoll e carteis que foron 
concebidos ppr artistas e 
polígrafos socio-culturais 
que tiveron tanta signifi
cación como Castelao e 
Luis Seoane. 

ENRIQUE PEREIRA 

• LEITURAS 

VIS A VIS 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

- Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pia 

de gastos de envio 

XOHAN BRióN 

Derradeiros dias da exposi
ción de pintura de Enrique 
Raimundo Pereira, que está 
aberta na sala de arte do 
Caixavigo até o Martes 10 
de Febreiro. 

ENTRE MAREAS 

Pagamento a meio de selos de correos ou ingreso 
na conta de Caixa Galicia 

~ N.o Teatro Galán pódese 
visitar, a té o Sabado 7 de 
Febreiro, de 19 a 22 h, a ví
deo-instalación de Xohán 
Brion, Da Magdalena en Ro
salia, obra en vídeq campos- · 
ta polas .gravacións Da Mag
dalena a Rosalia, Exercicio de 
demostración n g 2, Cauce de 
rio e Á luz de Serafín. Na sala de exposicións Ex 

povoz (Garcia Barbón, 104 
baixo), abre a exposición 
fotográfita Entre Mareas de 
Xoán Carlos Gil Piñeiro. 
Lonxe da instantánea co
tián para o xomal, as fotos 
recollen un mundo do mar, 
da pesca, fora do conflicto 
noticioso. A exposición es
tará aberta até o vindeiro 
28 de Febreiro. 

O Venres 6 de Febreiro, 
apresentarase na librária a 
Caixa de Pandora, o libro 
de poemas Vis a vis, escri
tos en solidariedade cos in
subm isos presos en cadea 
militar Elias e Ramiro. -Os 
textos veñen de Manuel 
Maria, Cáccamo, e outros 
escritores actuais de reno
me. O 13 de Febreiro a Li
brária a Caixa de Pandora 
tamén acollerá a festa
apresentación do libro El 
gran Oráculo de las mujeres. 2091 050 l 683040001 024 

Solicita o cantidade que desexes ao Apdo. 1371, 
36200 de Vigo. 

Vig,__·º-'-----
•CINEMA 

PASAJES 

O Luns 16 de Febreiro ás 
20,30 h, no centro Caixa-

•MÚSICA 

MARIA DEL MAR 
BONET 

Maria del Mar Bonet inter
pretará na noite do Sábado 



O Sábado 7, 
Maria del 

Mar Bonet 
canta en 

VIGO. 

ANOSATERRA 
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Anú.nc.ios de balde 
•Véndese casa en Matamá (VÍgo), 
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte 
natural , viña, frutais. As persoas inte
resadas poden chamar ao telf. (986) 
20 24 86. 

• Venezuela: Foro Solidário Galego. 
Asociación constituída en Caracas 
coa que pretendemos cortribuir a fo
mentar a solidariedade entre os gale
gas. Organizamos foros e publicamos 
folletos . Porén precisamos material, 
especialmente publicacións. Agrade
cemos ás intitucións, asociacións, etc 
que poidan colaborar, nos fagan os 
envios ao seguinte enderezo: Calle 3-
8 , Edf. C-208, piso 1 (Villaronte), La 
Urbina 1070, Caracas, Venezuela. O 
FSG ten capacidade para oganizar 
conferéncias mais non dispón de fun
dos para financiar pasaxes ou pagar 
honorários, podemos tacemos cargo· 
da estadía en casas de familia. 

• Últimas cópias do Falcatruada ·zi
ne n2 1 e proxima apari~om do nº 2, 
com entrevistas a Prap ·s, Skunk, 
Desfeita, Orgullo Obrero, Diskatokan 
e outros ... Póde-lo conseguer por 20 
pessos ou de balde se mandas umha 
colaboracom. Escreve a : Ramiro Vi
da! Alvarinho , Rua do Viouteiro , 5 . 
15179. Lians- Oleiros. A Corunha. 

• Kal'iakore, programa de música 
combativa. Atoparas-nos no 103.4 
do teu dial (Radio Cuac) todos os 
Venres de 19 a 21 h. Musica anti-co
mercial, contra-información e progra
mas monográficos sobre temas de in
terese . Os Sábados, de 18 a 20 h. 
Distribuidora de material alternativo no 
C. S. Semente (A Paz, 16. A Coruña), 

• Aluga-se quarto nun piso para 
compartirmos. Con terraca . Bon 
prec;o. Enderece : República Arxenti
na, 42-7g A. Compostela. 

• Por non poder atendelo, véndese 
local acondicionado para pesca
deiria (ou similar) próximo á zona no
va da Florida en Vigo. Perguntar por 
Ana no (986) 20 67 20. 

• Defendemos a nosa lingua gale
ga do Bierzo. Contacta con Fa/a 
Ceibe, Avda. del Castillo, 201 B, 2~ 
C. 24400 Ponferrada. 

• Rías Baixas da Galiza en Asados
Rianxo, vendo chalet duas plantas 
máis garaxe e 2.520 m1 de terreo ou 
cambio por piso en Pamplona, Ma
drid ou Salamanca. Ideal para cons-

truir unha residencia da terceira· ida
de. Teléfono 923 26 76 57. 

• Por só 1.000 pta, recebe na casa 
os libros Ruido de motos, de Kiko 
Neves, e Quen nos detende a n6s 
dos idiotas? de lgor Lugris, poema
rios 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 
Amaía, Apartado 142 de Compostela. 
En breve receberás ambos os libros. 

• Coleccionista de pins de temática 
nacionalista desexa contactar con 
persoas coas que poida trocar ou 
mercar. Poden ser de calquer tipo, po
líticos, sindicais, culturais de bandeira, 
e de calquer época. Chamar ao teléfo
no (981) 57 46 35. 

• Véndese baíxo comercial con cá
mara frigorífica de 48 m3 en Foz. Lo
calización céntrica (A cámara tamén se 
vende por separado). Infórmese nos te
léfonos (982} 58 15 60 e 58 60 93. 

• Regala-se cadelo de dez meses, 
precioso macho de tamanho meáo, 
cruzamento de pastor alemán e schu
nauzer. Teléfono (981) 57 30 61 . 

• Xa iniciamos os cursos de idio
ma ruso en vários níveis na Aso
ciación Máximo Gorki de Vigo. Ta
mén os cursos de xadrez para ne
nos e adultos. Máis información de 
17 a 20 de Luns a Venres no (986) 
22 44 57. 

• Alugase piso, 70 metros cadra
dos, 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 Villafi
nez (1892-1970) . Será posibel esta 
exposición cos prestamos dos ca
dros de todas as persoas que teñan 
obras na sua casa dese autor. Ponte 
en contacto connosco no Ateneo 
Santa Cecil ia (Caracol, 35-baixo) 
Marin, ou chama ao teléfono (986) 
'68 02 83. Colabora. 

• Na rua o n2 3 de Feros de 
Corvos, folla voante do Batallón 
Literario da Costa da Marte. Con 
poemas de: Mónica Góñez, Alexan-. 
dre Nerium, Abel Mendes, Xavier Ro
driges, Modesto Fraga, Miro Villar, 
Helena Pérez, Selo Luzán, Moncho 

Xerome Calero e Antón 
Casal. 

7, no Caixavigo, os remas 
de El cor del Temps. 

AMÁNCIO PRADA 

O 14 de Febreiro no audi
tório Caixavigo, actuará, 
Amancio Prada, sobre tex
tos de Lorca, Cunqueiro e 
Agustín García Calvo. 

•TEATRO 

MÁIS SE PERDEU 
EN CUBA 

. Máscara producci6ns inter
pretará o Sábado 14 de Fe
brei~o ás 22,30 h; na Aso
ciación Cultural de Vala
dares, Máis se perdeu en · 
Cuba de Alfonso Sastre. 
Interpretada e dirixida por 

EL ALMA 
DE LO BJETO 

Durante 'dia 1 e 14 de 
Febr iro no centro aLxa
vigo, a compañia de teatro 
mad ril ña Koya ni atsi, 
interpretará a bra de Al
fon o Armada El alma de 
los objetos. Parodia da so-
¡ dad de consumo dirixi

da polo pr prio autor e in
terpr tada por Anne Serra
n e J ulián Montero. 

•ACTOS 

XUSTIZA E GALEGO 

A Comisión de Normaliza
ción Lingüística do Instituto 
do Meixoeiro organiza un
has conferéncias das que 
<;!estacamos para os próximos 
dias a titulada "A xustiza e o 
galego", a cargo de M" Xosé 
Lago Lago, que será o Mar
tes 10 ás 13 horas, e "A uni
versidade e o galego" que da
rá Anxo M. Lorenzo Suárez 
o Xoves 12 ás 13 horas. 

Vilaboa 
•MÚSICA 

CASA DOS DRUIDAS 

A noite do Venres 9 de Fe
breiro terá lugar a actua
ción de Ana Maura e Ma
ria Xosé López con Emilio 
Pichel á percusión e Fran
cisco Barreiro a zanfoña. + 

Bouzas, Xoán Alberte Maure e Rafa 
Villar. Sección Fo/fa Aberta con tex
tos d~ Tomás Lijo. Distribución de 
balde (mandar ~elo de 35 pta) . Solici
ta-o nos enderezos: Grupo Cabo Fis
terra 1 O, Fisterra ou Cerbán 11 , Cas
trelo-Vimianzo. 

• Merco impresora Stylewriter de 
Apple. Perguntar por Patricia no telf. 
(986) 27 68 46'. 

• Profesor de EXB (especialidade 
ciencias) e de formación vial. To
dos os permisos de conducir. Ofré
zome para traballar en colexios, aca
demias, auto-escalas. 5 anos de ex
periencia como profesor de autoesco
la (teoría e prácticas). José Manuel 
(91) 376 07 23 . . 

• O número 53 de Copyright (leia
se "sopirrait"), revista electrónica de 
pensamento~ crítica e cria<;áo em 
galego-portugues, reproduz em for
mato sonoro para sér escutada 
desde o seu computador em tempo 
real a que possivelmente foi a derra
deira entrevista feita a Ricardo Car
valho Calero, pouco antes do se_u 
falecemento en 1990. Realizada por 
Pedro-Milhám Casteleiro e Antom 
Malde, é intitulada "Sobre língua, 
cultura e política na Galiza". Os nú
meros anteriores mais recentes de 
Qopyright incluem textos sobre arte, 
política, lingua e literatura. Qopyright 
está no endereco da rede 
http://www. udc.es/dep/lxlcac/so
pirrait, e convida a tod@s a um pas
seio por esta nova forma de fazer 
cultura própria e comun. 

• Grupo de Ska-reggae de Vigo 
precisa trombón de varas e trom
peta 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 chamaae ao_(986) 41 09 62 (la
go) ou 41 71 73 (Manuel). 

• Ven de ser publicado o n2 6 do 
Abrente, voceiro de Primeira Liña 
(MLN) correspo11dente ao último tri
mestre de 1997. Solicitao ao _aparta
do de correios 760 de Compostela 
enviando un selo porvator de 50 pta. 

• Grupo de Folk non tradicional 
busca percusionista (congas, bon- · 
gós .. ). Teléfono (986) 54 81 99. Per
guntar por Marcos.• 

As esculturas de 
Xosé Lois Penado 
pódense ollar no 

Centro Cultural 
Caixavigo. 

Enerucillada XOAN COSTA 

Horizontais 

1. Pequena vesícula superficial que aparece na 
boca 5. Pola delgada 9. Conxunción que expresa 
dúas causas ou posibilidades que poden acorrer 
10. Letras de eras 11. Bramidos, ruxidos 13. Mar
chade; saíde 14. Vocais 15. Chegan ao final da 

· vida 17. Cetáceo 18. Culpen de algo 20. Expresa 
con palabras 22. Ao revés, pasan a vista sobre_ un 
texto. 23. Pertehcente ao modo gramatical 25. 
Entrégase 27. Emita o voto 28. Relativo á voz 
29. Mesas en que se ofrecen sacrificios. 

Verticais 
l. ~Neste lugar ·2 .. Faga furados 3. Posuír 4. No 
plural~ pe~me, fragrancia agradábel 5. No femi
nin~ inútil, estéril 6. Collerá coa man 7. Apare
llo par_a pescar ~ecido de fío, éordas, etc. 8. Re- . 
rn.ovan...a.terra {aGendo sucos co arado 12. Letras 
de "lemas" 16-. Restablece ou reanuda unha rela
ción 17. O mesrn_o que bolsa 18. Camiño 19. 
~omer pola noite 20. Día e hora 21. Dialectal-

. mente, eles 24. Pena, sli:frimento 26. Pronome de 
terceira perso.a. • 

. Caldo de letras 
- H y z y V X s T B w I R H R X 

X p K A D o e X A p H u e D u 
G Q s p z u R H I L H A e M L 

L o R N A w J S X N p B X . H p 

p J X wo v N Q T A G R X T Q 
E N WC D W B u I M I u E N M 

B y s s A X D z K WA T T o R 

E R B WG L e o L E . CM G K I 

T D E z L o D A N N o z B T Q 
D p z s A L E s I E M HM B K 

A B Q B s B I p E y E J V L X 

E G J Q A o p M L L L V Q T p 

p p z L D 1 N F K G L A p WY 

H H y R K 1 T u R B I D E O M 

V T z J 1 T . Z R L y F B Q ME 

Unha dúcea de fotógrafos internacionais de prensa. 
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Pérez Varela apresentou en Madrid a sua proposta: Toqos con Santiago Apostql 
- .. 

O lema do Xacobeo 99 levanta· polémica 
-0- CARME VIDAL 

O Xoves saltaba a notícia na 
Galiza. ó conselleiro de Cul
tura, Pérez Varela elexira Ma
drid para facer público o esló
gan para o Xacobeo 99, o ano 
xubilar que anticipa á capitali
dade cultural do 200(), even
tos nos que prometeron vol
carse as administracións para 
dar a mellor imaxe de Com
postela e de toda Galiza como 

. "país moderno cunha cultura 
e unha história á medida de 
calquera outra europea". O le
ma do conselleiro, ademais· 
de dar para moita rexouba, 
nen lle gustou ao presidente 
da Xunta que dias despois 
anunciou que ainda estaba 
por decidir; Pérez Varela es
petara en Madrid que os fes
texos de fin de século se ian 
promocionar co lema: "Todos 
con Santiago Apostol". 

Ao deseñador Xosé Diaz ocó
rresellé de pronto rematar a fra
se cun " ... para loitar contra 
Hassan 11". E sen buscalo deu 
ben na idea que habían repetir 
moitos dos seus compañeiros 
de profisión, a dun lema pobre, 
simples, antigo, machista, car
gado ideoloxicamente até a ca
beza e, por riba, case bélico . 
"No século XIII estaría ben, pe
ro non agora que semella total
mente atrasado. Hai que revi
salo" acrescenta Diaz recomen
dando que se boten man de 
ideas como a de Europa, a fin 
do camiño e do século e o vín
culo de unión entre os povos. 
Non $ atinado ao seu ver, xa 
que, "no primeiro que pensas é 
na matanza de mauros e non 
debe ser esa a idea que se 
quere transmitir". -

"Moi torpe, moi elemental, de 
quen ven case pegaba mellar 
Santiago cierra España pero 
pouca diferéncia ten, meteron a 
pata e é bo que rect_ifiquen" en
gade o deseñador e publicista 
X osé Mª Torné mentras recalca 
o anacronismo do tema, no 
máis claro estilo paifoco. Nunha 
análise profisional, chámalle a 
atención a falta de reflexión so-

. brea mensaxe: "Todos, a que? 
incentivan a que te unas a algo 
pero sen dicer o contido, sen 
explícalo, coma Todos co De
por, a mesma cousa, Todos 
con Santiago Aposto!, a que?". 
Pide Torné, cando menos, un
ha migalla máis -de esforzo, 
porque cunha mensaxe de tal 
calibre, ademáis, "menospréza
se ao receptor por pouco traba
l lado, non é máis que propa-

. ganda barata, é torpe e carga
do de asociacións con outros 
tempos desagradábeis". 

No anterior ano xubilar, as tei
mas de Portomeñe caeran mal 
na lgrexa, moito máis conser
vadora que os inovadores de
buxos do pelegrin que tanto ca-

racterizou ao anterior consellei
ro. Só despois de moito nego
·ciar o clero chegou a aceitar a 
campaña da administración, 
pero nos anúncios e cartaces 
próprios eludiron a colorista fi
gura deseñada por Luis Carba
llo. Non teria a lgrexa agora por 
que tomar a mal o lema propos
to por Pérez Varela, ben ao 
contrário cae na máis absoluta 
confesionalidade. "É ur'r eslo
gan máis próprio do rexional
catolicismo que dun estado non 
confesional, dá máis ben a im
presión de que convoca a unha 
procesión máis que a un fenó
meno cultural que emerxeu 
arredor do camiño dunha ma
neira laica" anota o deseñador 
e debuxante Pepe Carreiro 

- mentras recomenda un concur
so de lemas entre profisionais 
como a maneira máis adecua

_ da de actuar nunha adminsitra
ción pública. 

Unha arroba 
de intelixéncia 
Tamén a Xosé Lois, o debuxan
·te autor do Carrabouxo e Sabe
liña, se lle acorre mentar á ten
denciosidade relixiosa para ca-
1 ificar ao eslogan que ve moi 
pouco atinado para un organis
mo político. "Ademais de feo é 
grandilocuente e irrespetuoso 
porque non reflexa o contido 
cultural senón relixioso, parece 
que vai dirixido a beatas". Pero 
tampouco iso é certo, porque o 
lema non recolle a preséncia 
das mulleres entre quen debe 
estar para o 99 co Apóstolo e, 
desta maneira a Xosé Lois se 
lle acorre recomendar, por 
exemplo "unha arroba de inteli
xéncia e dignidade". 

Desde lmaxe, unha das empre
sas principais de publicidade no 
país, o seu director xeral Luis 
Soto atende que "con esta 
mensaxe non se sabe que fa
cer, se digo Todos co Celta, te
ño que ir ao campo e bater pal
mas, pero que teño que facer 
con Todos con Santiago Apos
tol?Non se explica e asi non se 
pode . chamar a xente de fóra 
para que veña, sen anaHsalo 
máis podo dicer que non me 
parece o lema axeitado". Coló
cao fronte a Galiza, Pórtico da 
Grória e a proposta de Pérez 
Varela pérdelle a comparanza 
por moitos pontos "non sei que 
pensarán en España, saberán 
que fixo Santiago Aposto!? Eu 
non" remata Soto. 

"Non o entendo e entón non po
do dicer nada" comenta perple
xo Isaac Diaz Pardo, comentan
do coa sua habitual retranca 
que alguns virán a Galiza polos , 
acontecementos relixiosos pero 
moitos encontrarán mellar aco
billo . "na ruado Franco, como xa 
sabia Castelao que comentaba 
que aquí viñan pola arquitectura, 
arte .. . non está nada claro". • 

•SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e 

ÚlTIMA HORA!! 
DO 5 DE XANEIRO AO 31 DE MARZO DO 98 

IDA E-VOLTA 

AlGARV·E I SEMANA SANTA 
APARTAMENTOS 4 PERSOAS CT-11 

DESDE 

New York ..•.•••.•.•.. 62.000 México •..•••.••.•.•.••. 89.900 Quarteira .•.••••••.•.•.••••.••••••••...•.••.••. 5.100 ·pta/noite 
Miami e •••••••••••••••••• 69.000 
Hong Kong ••..•..• : 102.900 
Orlando ..•.....•..••... 65.000 
Rio de Janeiro •.•••. 89.900 . 
Santiago de Chile •• 89.900 

Caracas .••••••••••••••• 89.900 
Bogotá ..••... ~ •.•••...•• 89.900 
Johannesburgh •.. 103.900 
Buenos Aires .•.••.. 110.000 

Vilamoura .••••.••••........•.•.•.....•..••••. 10.600 pta/noite 
Montechoro ••..•••.••.••••.•.•••.•.....••.•• 10~200 pta/ noite 
Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450 pta/noite 
Praia da Rocha ..•.......••.•.....••••••.•.. 6.000 pta/ noite 

VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO /~~) 
MINHO EXPRESSO · 
VIAGENS 

-~ SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151) 82 01 300- FAX 07 351 51 8201-309 VALENCA DO MINHO 
E-Mail: viagensminho@.;,ail.telepac.pt 

América. 
es perta 
XELIS DE TORO 

Cando América esperta e 
comeza a traballar, as li, 
ñas telefónicas andan 

ben atafegadas e o tráfic en In, 
temet é moito máis lento, o resto 
do mund espera pacientement 
a que marchen da súas oficinas, 
e pouco a pouco o tráfico faise 
máis soportable. Cando a maior 
parte do países tratan de chegar 
a acordos pa~a reducir as emi, 
sións tóxicas no planeta, EEW 
arra tra a zapatilla, e fai que fai, 
que non fai nada, a reducción de 

VOLVER AO REGO 

Encabuxouse Fraga con Fk.i l 
polo cu di cur o no rccebi, 
mento do Papa, tan crít1L 

coa coloni2ación. Con todo, Fra, 
ga se cadra coñ c o diári de 
Colón no que escrebeu, a respei, 
to dos índios que atopou ao che, 
gar as Antillas, a seguinte frase: 
"Trouxéronnos loros e bolas de 
algodón e lanzas e moitas outras 
cousas máis que cambiaron por 
cantas e axouxeres de falcón. 
Non tiveron nengun inconve, 
niente en damos todo o quepo, 
suian ... Eran de forre constitu, 
ción, con corpos ben fe¡ tos e 
fermosos rasgos ... Non levan ar, 
mas, nen as coñecen. Ao !les en, 
sinar unha espada, collérona pola 
folla e curtáronse ao non saber o 

. que era . Non teñen feno. A~ 
suas lanzas son de cana ... Serian 
uns criados magníficos ... Con 
cincuenta homes subxugarianl.o, 
los a todos e con eles fariamos o 
que quixésemos". + 


