A Coruña reserva terreas para unha
Universidade privada
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O Estado vende lnespal, a quinta empresa
galega", co siléncio da Xunta
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300 minicentrais

A história
de Manuel Castro,
o gandeiro aoque
a policía puxo unha
pistola na cabeza
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o país dos mil rios a ponto de recebir máis de
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Ardanza postúlase como árbitro da paz
en Euskadi

FUNDADO EN 1907

-

Poucos sectores sociais se libran da enxurrada de cargas policiais
ordeadas ultimamente polo PP
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Anova
tractorada será
o seis e sete
de Marzo

Vellos, nenos e artistas prim ..iro
Só un estrito control dos méios de comunicación pode ocultar o que está pasando en Galiza nos últimos meses, excepcional no entorno
europeo. Unha nena de dous anos ferida dun pelotazo en Pontedeume, as enfermeiras dun hospital .golpeadas no interior do centro,
gandeiros perseguidos con saña coma se fosen terroristas e artistas de renome recebidos a mocazos nas portas dun centro de arte contemporánea, son algunhas das mostras da pasión represiva que parece dominar ultimamente á Xunta e ao Delegado do Governo en Galiza.

A ministra de Agricultura, Loyola
de Palacio, anunciou que o seu
departamento destinará 6.000
millóns de pesetas para a posta
en marcha dun plano de abandono da produción de leite. Segundo a titular de Agricultura, a cuota resultante pasará á reserva
estatal e logq será repartida entre as explotacións que precisen
un incremento da sua produción.
UUAA'e SLG rexeitan esta medida, apoiada polo conselleiro de
Agricultura, Castor Gago , porque o 75% das explotacións
lácteas galegas quedarían á marxe desa reasignación. {Páx. 4)

A Xunta bótese corpo ·

a corpo cos críticos
pola destitución
da directora do CGAC

Unha opositora ó empacadora de lixo de Vilaboo é batida durante unha mobilización en Pontevedra.

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.
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Mái~ obxectores ca quintos
En 1997 na Galiza 9.966 mozos declaráronse obxectores de
consciéncia e 9.296 cumpriron o servizo militar. Daquela o nú,
mer de obxectores superou por primeira vez ao de quintos e pu ,
xo de manifesto que as campañas desenvolvidas polo Estado
non teñen eco social. Desde 1985, 3 7. 996 mozos declaráronse
obxectores de consciéncia. Pero a apos ta antimilitarista non es,
tá gañada pola obstinación de tres partidos políticos: PP, ~iU e
Coalición Canária, que teiman por manter a persecución dos in'·
submisos, auténtica ponta·de lanza do movimento de obxección
de consciénc ia.
Nunha iniciativa apoiada por esas tres forzas no Congreso, mantí,
ñase a tensión estatal contra o colectivo máis implicado na des,
militu izacón da sociedade. Mentres se suprimían as penas de cár,
cere, quedaba vixente a inab ilitación para todos os insubmisos e as .
condenas para os que marchan dos cuarteis. Outra volta rosca.+

Os paus recebidos por artistas e
intelectuais o Xoves 5 de Febreiro por se concentraren diante do
CGAC foi a primeira atacada da
Xunta no camiño de que o cese
de Glória Maure da dirección artística do centro se acatase sen
críticas. O tema foise de man
desde hai dias; o ataque ao corazón sofrido polo arquitecto Pedro
de Llano despois da carga policial foi talvez o ponto que máis
crispou a situación. A atitude do
conselleiro de Cultura que chamou "energúmenos" aos artistas
e estudantes concentrados marcou a pauta do conflito. (Páx. 27)

O pasamento
de Antón Risco
coincide coa edición
de cinco das suas obras
O 7 de Febreiro á mañá morria
en Vigo o escritor, ensaista e
teórico da literatura Antón Risco
despois dunha dorosa enfermidade da que el sempre quixo
ocultar a gravidade. O Luns, seguindo a sua vontade, as suas
cinzas foron esparexidas nunha
cirimónia íntima no Miño ao paso por Ourense e o Arnoia en
Allariz, nun acto que rematará
no Garonne de Toulouse, os
tres rios que marcaron a sua
traxectória. Fillo de V. Risco,
deixa unha importante obra, boa
parte ainda inédita. (Páx. 21)
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e queres botarf)1e, .manda á garmaiormente por nenas e nenas.
pital ou a porta do Centro de Arda civil". Foi o berro dunha viciña
te Contemporáneo son alguns
de setenta anos de Vilaboa ao
dos lugares escollidos para as · Este sector da povoación, xunto
alcalde Enrique Fernández no úlao dos vellos, tamén coñece a
c_?rgas policiais. ' No pasado
timo pleno. Fóra habia uns cin- ' mes, os viciños de Vilaboa
experiéncia basca, da que sincuenta antidistúrbios, organizaten fachenda os antidistúbios. A
aproveitaron a celebración da
dos como xa é habitual cando tonena de dous anos ferida en
cabalgata para entregar uns
ca pleno en Vilaboa, coa diferénPontedeume ·a finais de Novemcarbóns .a u-n concelleiro do pp
cia de que o Venres 6, os viciños
bro do 96 acordarase de Diz
que votou a favor da instalación
déronlle plantón. Só sete apareGuedes como o señor que xustida empacadora coma no seu
ceron pola sala de plenos. Canficou os seus hematomas "por
dia os viciños de Merza, afectado a vella replicou ao alcalde, esandar a pasear no colo da sua
dos palas liñas de alta tensión,
te baixou a cabeza pensando,
nai". Tamén se lembrará o rapaz
aproveitaron o Entroido para
quizais, no efecto que provocaria
de quince anos da mesma vila,
disfrazarse de polísia popular. A
mandar aos antidistúrbios que
cabalgata rematou mal; os garque sentiu o escozor que produdas civis decidiron animala co
ce na orella unha pelota de godesalosaxen a unha única muller
que podia ser a sua nai.
lanzamento de botes de fumes e
ma. Dias despois, as forzas de
seguridade tolearon en Santiago
un rapaz sofriu feridas nun ollo.
Unha cabalgata de reis, un hosA comitiva estaba composta
cando se xuntaron duas mani-

festacións , de estudantes , por
un lado, e de traballadores de
Endesa, por outra. A consigna
de cargar cebouse nos máis novas; once deles ben mallados
na zona de Basquiñas.

Nen vellos, nen ·artistas,
nen deputados
Tamén hai leña para os maiores. Cando en Setembr o as
Fragas do Eume foron declaradas como espazo natural, moitos viciños perguntáronse que
ian facer a partires daquela; se
poderian seguir cultivando , se
terian que reconvertir as suas
Pasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

actividades etc. Na percura de
respostas foron a Miño, xa que
ali estaba Fraga co xantar nun
restaurante. No·n houbo contemplacións mália que moitos
dos concentrados tiveran a
mesma idade ca el; mandou
cargar porque " a min ninguén
me chafa un acto". Foi tamén
unha ocasión para que Diz
Guedes lucírase na semántica
policial. Segundo o delegado
do Governo só se producira "un
desprazamento de douscentos
metros de masa manifestante".
Na televisión, púidose ver a un
antidistúrbios pelexalldo cun
rapaz duns doce anos.

3
NQ 817 -ANO XXI

ANOSATERRA

cía policial. Segundo Fraga, tamén se pode estar "fóra da lei"
na porta deste -edifício. Ali concentráronse artistas e estudantes de Belas Artes pedindo unha
explicación sobre o cese de
Gloria Maure. Non chegaban a
cen pero, cando os membros do
padreado do CGAC sairon do
centro, comezou a carga. Nen
vellos, nen deputados, nen artistas. O malestar espállase e xa
se ampliaron as voces que con-

sideran imprescíndibel a manifestación do 14 de Febreiro. Para o conselleiro Pérez Varela, os
artistas no'n son máis que ''trinta
energúmenos vociferando". A
Pedro de Llano, arquitecto, acusouno nada menos que de ter
traballado con Gloria Moure. De
Llano estase recuperando dun
intar.to que é explicado, nesta
confrontación entre artistas e
Xunta, como produto da tensión
destes dias. +

Os furgons poficiais aparcan diante do Centro Galego de Arte Contemporánea antes da carga do Xoves 6 de Febreiro. Abaixo, Consuelo Martínez, presidenta da Comité de Empresa
de Povisa en Vigo, ferida nunha malleria dos antidistúribos dentro do próprio hospital.

Produtores de leite, camioneiros perta da xubilación e viciños de Merza contra os cables
de alta tensión, protestan e
protagonizan unha chea de
mobilizacións. Se hai que reprimilos, faise con mocazos como
se fosen estudantes acostumados a correr. No caso dos camioneiros de Tafisa, abríronlle
a cabeza a un home que superaba os sesenta. Aos de Merza
mándanlle a garda civil de visita noturna por estaren preocupados polos efeitos dun tendido de alta tensión. Mulleres e
nenos tamén están representados no listado de cargas da po1icia como o pasado Agosto ,
can90 protestaban polo encero
do Umia.
No meio queda Galiemprego, a
feira na que mallaron e detiveron a vários membros de Galiza
Nova , o despregue contra os
traballadores de Endesa, tamén
contra os profesores interinos,
palas manifestacións dos obreiros do asteleiro Barreras, os insubmisos nos xulgados de Vigo,
os mariscadores das Pias ou
aos que pedían un convénio en
Clesa. A estratéxia (mália que
estaba por chegar a carga no
CGAC) alcanzou outro fito ao
remitir o delegado de governo
circulares aos centros de ensino
por se percibían movimentos extraños entre os rapaces. En
"movimentos extraños" entra
desde estar en posesión dun
autocolante reintegracionista
ate participar en sindicatos estudantis non afins ao PP.
Todo empezara nun hospital (a
surprendente carga polos corredores de Povisa contra o persoal do centro en Xuño do 96 con
32 traballadores feridos) e, rematou, polo de agora, no Centro
Galega de Arte Contemporánea
o 5 de Febreiro, precisamente
un dos poucos lugares en Santiago non habituados á presén-

Manifestarse polas beirarruas
Tras realizar os trámites legalmente estabelecidos para
.a mobilización do dia 14, que
tal e como recolle a Constitución, só exixen a posta en coñecimento das autoridades da
celebración da manifestación,
o subdelegado do governo na
Coruña enviou unha carta de
resposta ás organizacións
convocantes solicitando detalles que os. próprios responsábeis sindicais calificaron de
inauditos. No escrito pedíase
ao detalle o itinerário e mesmo a hora de comezo e de remate previst_os, sen ter en
canta que a sua duración está
en función da rapidez coa que
se circule.

gadeiros comezaron antes da
tratorada. Agora continuan
chegando en forma de multas
de 150.000 pesetas. A secretária xeral do SLG, Lidia Senra, denúncia que esta actitude
lembra ao ano 76, cando as
pe1soas que se mobilizaban
recebian multas guvernativas
polos simples feíto de partici·par nas manifestacións. Sobre a vindeüa convocatória
para os dias 6 e 7 de Marzo,
Fraga advertiu o Luns 9 de
Febreiro que se se corta o
tráfico, "xa se sabe o que vai
pasar, as forzas do orde teñen que actuar".

Os primeiros en rece.bir as
sancións foron os g~deiros
detidos en Santiago acusados
No último parágrafo da carta
de ter curtado o tráfico. "Agolérnbraselles aos convocantes
ra envian as multas por tanque a "Lei Orgánica 1/1992 do
das a represen21 de Febreiro
tantes sindicais
sobre protección
· nas comarcas
da seguridade
cada vez que
cidadá, tipifica
talamos de nocomo infración
vas mobilizagrave a celebracións", indica Lición de reunión·s
dia Senra. En
en lugares de
Arzua duas pertránsito público
ou manifestasoas recebiron
cións".
Esta
multas por conducir o mesmo
anotación final
tractor e na Caapreséntase, sep el ad a un dos
gundo os convomultados, que
cantes, como un
conducía o tracclaro intento de
tor da cooperatiintimidación e
va, foi acusado
"pon de manide curtar o tráfifesto o talante
pouco democrá~ co ca seu pró~ prio
veículo.
tico dos qu~ son
~ Son os repreresponsábeis do
arde público·~.
< se ntantes do
SLG os únicos
De atender á lit era 1id ad e da A Garda Civil pede a documenta- que están reres posta guver- éión aos gandeiros en Oroso.
cebindo as com un i c ación s
nativa, a maniporque, .polo
festación do día
momento, en
14 teria que faUUAA non teñen coñecicerse polas beirarruas, co pemento de que ningún dos
rigo de provocar a actuación
seus afiliados estea senda
policial no caso de invadir a
calzada. ·
sancionado. A nengun dos
multados se lle tomaron os
datos o dia da tratorada.
A participación na tratorada
do pasado dia 20 tamén ten
De multas tamén saben de
o seu antes e despois. Os
abondo os viciños de Vilaboa
días que precederon á mobilie tamén algo no concello ouzación, o Governo calificábaa
de ilégal pero· os sindicatos
re n sán de Barbantes. Xosé
Luis Alberte, quen representa
convocantes tiñan o permiso
aos afectados pala obras da
xa sobre a mesa mália a equiautovía das Rias Baixas, xa .
vocación dos axentes que
foi multado duas veces "por
quixeron entregar o documenconvocar aos viciños a cortar
to na CIG. Ali aclaráronlles
o tráfico". As sancións oscilan
que o Sindicato Labrego era
entre cincuenta mil e un millón
outra cousa e tiveron que dar
de pesetas.+
volta. As intimidacións aos

En defensa das liberdades como na transición
Ao pouco de instalarse José Maria Aznar na Mohcloa
cargaba a policía contra os traballadores da clínica
Povisa de Vigo no próprio centro hospitalário. Algo sen
precedentes na nosa história de represión. Daquela
avisabamos que este grave e inaudito xeito de actuar
non era máis que o anúncio dun cámbio político en
matéria de orde pública. A dereita chegaba ao
Governo estatal e dictaba a sua particular maneira de
concebir o poder e as liberdades. Os cárregos con
responsabilidade na dictadura e uns personaxes que
chucharon a política represiva e medraron con esa
ideoloxia afanáronse er pór en prática conceptos
caducos e inconstitucionais.
No fondo das suas actuacións subxace a mesma
ideoloxia imperante no franquismo: "lei e arde". O que
muda é o xeito de expresar o recorte das liberdades
fundamentais. Se antes Fraga afirmaba que "a rua é
miña", agora mudou a sua cantilena e dicta que "a.ruá
é de todos". De todos pero segundo a sua

comenéncia, pois el, e o seu teledirixido Diz Guedes,
resérvanse a "autoritas" de dictar o com'o, o cando, o
por onde e mesmo o por que os cidadáns poden
manifestarse. Direito democrático que só o poder ·
xudicial pode impedir ou penar.
Diz Guedes tenta explicar que o único que pretende
coa sua espiral represiva é "garantir o dereitC? de todos
os .cidadáns", situando a polémica nunha confrontación
entre direitos fundamentais, en teoria co mesmo rango
constitucional. Na literalidade, o Delegado do Governo
ten razón. O que ocurre é que tanto -políticos como
xuíces talan de conceptos constitucionais pero seguen
aplicando o espíritu franquista.

É precisamente á hora de dirimir entre dous dereitos
que ·entran en colisión onde se percebe o talante
político e a verdadeira ideoloxia. Hoxe por hoxe, Fraga
e Diz Guedes sobardan amplarriente a legalidade. Non
é só que utilicen a Guardia Civil para amedoñar, antes

e despois das mobilizacións, que carguen contra
deputados no seu lexítimo di"reito e exercício das suas
funcións representativas, que impoñan multas ilegais e
sen consisténcia xurídica, que sexan eles os que
manden cortar as vias de comunicación.:., senón que
difunden polos méios públicos., submisos e
manipulados, toda unha xeira de mentiras, impedindo
calquer información contrária ás suas teses ou
discrepante. A manipulación informativa, con toda
caste de presións aos meios privados, é o outro grilón
que ata a cadea da represión que estamos a sofrer
hoxe.
Non é por eso b'asualidade que, por vez primeira
desde a transición, todos os partidos e sindicatos
democráticos, que loitaron até 1977 palas libertades,
volten a estar hoxe unidos, coa mesma teima e coas
mesmas consignas doutrora: "en defensa dos direitos
e liberdades". +
ANOSA TERRA
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SLG eUUAA denúnci_
an reunións secretas da administración coas indústrias para que desapareza o25°/o

O75% das explotacións lácteas
quedará á marxe do.aumento da cuota
con novas partidas orzamentárias, considerando que máis do
25 por cento dos titulares das explotacións lácteas galegas superan a idade de xubilación e que, a
maioria ten unha cuota inferior
aes 15.000 quilos anuais, polo
que deberán de desaparecer.

-0- PAULA CASTRO

O pasado Venres 6 d_e Febreiro a ministra de AgricultLir~,
Loyola de Palacio, anunciaba
que o seu departamento destinará 6.000 millóns de pesetas para a posta en marcha
dun plano de ab'a ndono da
produción de leite. Segundo a
titular de Agricultura, a cuota
· resultante pasará á reserva
estatal e logo será repartida
entre as explotacións que precisen un incremento da sua
produción. UUAA e SLG rexeitan esta medida, .apoiada
polo conselleiro de Agricultura, Castor Gago, porque o
75% das explotacións lácteas
galegas quedarian á marxe
desa reasignación. As organizacións sindicais agrárias
denunciaron que estas decisións se están adoptando en
reunións secretas sen ter en
COnta ao sector productor.

Os tractores voltarán sair Ó estrada despois da mobiliz:ación do día 20 de Xaneiro. Na foto, a Avda. de Lugo en Santiago. A IGLES IAS

O Ministério de Agricultura comprecisan incrementar. á sua cota
prometérase a reasignar un 40%
-o 75% das explotacións multada reserva de cota estatal,
das por sobreprodución son ga35.000 toneladas, para satisfalegas-, os critérios estabelecicer as necesidades de produdos entre as administracións e o
ción das explotacións lácteas
sector industrial impedirán que
galegas, ás que previamente xa
no reparto Galiza consolide a
lles foran retiradas 60.000 tonesua capacidade de produción.
ladas. A cantidade definitiva que
Só poqerán recebir reasignación
se destinará a incrementar a
de cuota aquelas explotacións
cuota de produción do país, non
que teñan máis ·de 50.000 quisó non chega á comprometida
los, co que se excluen, segundo
senón que queda en 24.000 toos mecanismos legais aprobaneladas, 40.000 menos das tiña
dos, as 28.000 galegas que teantes. O desfase entre produ- -ñen unha média inferior aos
ción e cuota está por baixo da · 25.000 quilos. "A única alternatimédia europea, pero tamén por
va é porse en mans das indúsbaixo da média das explotacións
trias, vender o leite en negro e
estatais. Un productor valenciasofrir as retencións dos pagano ten unha média de cuota
mentos", sinala Roberto García,
equivalente a dez galegas, un
secretário xeral de UUAA.
madrileño a 7 e un catalán a 6.
Pésie esta situación, e tras da
Sen embargo, mália ser os protractorada do pa!3ado 20 de
ductores galegas os que máis
Xaneiro, non só permanecen

pechadas as vias de negociación entre productores e administración senón que mesmo
.se están celebrando reunións
secretas nas que participan o
conselleiro de Agricultura, Castor Gago, a ministra, Loyola de
Palacio e representantes do
sector industrial. Nestas xuntanzas estanse adoptando medidas que veñen a agudizar a
crítica situación da produción
láctea galega: ameazando coa
desaparición de miles de explotacións.

de porse en contacto co conxunto do sector para asesorarse antes de ir por aí a reunións con
conselleiros que teñen un maior
coñecimento do tema, máis experiéncia e que lle poden meter
moitos goles",·explica.

Incentivar o abandono

O que pretende a Consellaria é
que o 25% das explotacións lácteas galegas desaparezan, incentivándoas por médio dun plano
de abandono . O ministério de
Agricultura aumentará en 6.000
Lidia Senra, secretária xeral do
millóns o orzamento dedicado ao
SLG, considera que unha grande
plano de xubilacións anticipadas.
parte dos problemas derivan da
Castor Gago animou ao abandoatitude seguidista e dunha mala
no voluntário das explotacións
defensa dos intereses do sector
lácteas, afirmando que a idade
de xubilación que agora está nos
por parte do titular de Agricultura,
Castor Gago. "Consideramos · 60 anos acurtarase en cinco, sique é moi atrevido-e ten pouca
tuándoa nos 55 anos. A Xunta
apoiará estes ceses de produción
dig_nidade. Nen sequer é capaz

Nova tractorada convocada para o 6 e 7 de Marzo

Castor Gago admitiu que as
24.000 toneladas de cuota que
Galiza logrou na reunión do pasado Venres coa ministra e cos
distintos conselleiros de agricultura "son insuficientes para
garantir o sobrevivéncia do
sector lácteo". Que facer logo?
Na vez de conseguir máis cuota a solución está en que "os
gandeiros maiores , con problemas de produción se acollan á
xubilación incentivada para obter pensións dignas", explica o
conselleiro. Estas cuotas "liberadas " serian distribuidas entre
as outras explotacións , pero
non a nivel galega , senón de
todo o Estado .
Pela sua banda a ministra Loyola del Palácio afirma que "agora
non se pedirá máis cuota láctea
á UE''. A explicación que dá é
que "conseguir un aumento así
en frie é imposíbel. Compre que
haxa unha ocasión adecuada e
iso require que cu ben se esteña a discutir a OCM do leite cu
ben que se produza a adesión
de noves paises".
Estas declaracións, que contrad ín afirmacións anteriores da
própria ministra, realizounas De
Palacio durante a entrega que
Fraga lribarne lle fixo dun documento sobre a "renovación das
explotacións " lácteas galegas,
que anunciou un respaldo público á política da ministra. Neste
documento, o principal apartado
vai dedicado á "sustitución dos
labregos de máis idade".t

A.EmÉ

Fraga falou duas veces
Cos productores recebindo as
.multas nas suas casas, as organ izaci óns sindicais labregas anunciaron o pasado Sábado, 7 de Febreiro, que as
novas mobilizacións de tractores serán os dias 6 e 7 de.
Marzo, Venres e Sábado respeitivamente.
Polo momento teñen feíto un
chamamento a todos os afectados para que non paguen
as sancións nen autoricen retención s ou descantes dos
pagamentos de leite nos próximos meses.
Ao tempo, anunciaron o comezo dunha ·campaña para
recabar o apoio social ~ "non
xa contra as multas senón para a defensa dun sector estra-

téxico para a economía galega", sinala Lidia Senra. Só en
vendas directas, productores
e indústria xeran 90 .000 millóns de pesetas ao ano e un
total de 142. 758 postes de traballo directos, aes que haberia que sumar os 2.284 nas indústrias lácteas e 1.694 nas
de pensos.

De-ntro da campaña de mobilización social, as organizacións
agrárias poranse en contacto
con asociácións de estudantes,
de viciños, comerciantes e cos
próprios concellos, para que
dean o seu apoio ás reivindicacións e que se celebren plenos
extraordinários, entre os días
16 e o 28 de Febreiro.

A secretária xeral do SLG lembra que unha reconversión como a que se pretende levar a
cabo desde a administración
afectaría tamén a milleiros de
postes de traballo indirectos,
mesmo de funcionariado, xa
que de desertizarse o médio
rural "pecharíanse coléxios,
centros médicos e sobrarían os
funcionários que traballan en
concellos e administración".

Nos plenos proporán que os
concellos se dirixan ao presidente da Xunta ·para que paralice a aplicación da supertaxa, ao Delegado do Governo
para que paralice o ·proceso
de sancións e ao conselleiro
de Agricultura para que abra
a .mesa de negociación e se
acaden acordes dirixidos a
solventar a crise que atravesa
o sector .+

Quen dixo que ia vello Fraga! Fraga supérase a si mesmo. No comezo
do ano parlamentar, nun só pleno, falou tantas veces como en oito
anos de mandato (agás en investidura e debate autonómicqs): duas. A
pergunta será logo, por qué falou Fraga agora? Frága saiu en defensa da
sua palabra, da sua credibilidade que cada vez está máis en cuestión, o
que fa¡ que campaneen os baselares do PP. A defensa do deputado de,
reitista López Outeiral da non,proxectada pranta gasificadora do fe,
rrol ante o nacionalista Xosé Díaz foi unicamente técnica. Díaz acusa,
ra ao presidente de "ser s.uñmiso diante do secretário do estado de In,
dústria. "Se a pranta é realidade, por que non a aproban?", perguntou,
lle o traballador de Astano. O mesmo carácter legal tivo a interven,
ción do xogador do PP, Mauro Varela, en contestación ao socialista
Miguel Cortizo que os acl:lsou de "ser uns hipócritas porque recitan os
dereitos humáns pero non queren facer nada por el~", cando se nega,
ron a persoarse como causa na Audiéncia Nacional no sumário palas
desaparicións· na Arxentina. Cortizo lembroulle a Fraga as declara,
dóns de que "non foron as forzas armadas as que co'mezaron· as matan,
zas". Díaz e Cortizo foron os últimos· en falar. Fraga tiña que ter á últi,
ma palal:>ra para impedir que esas acusacións saisen nos meios de
comunicación. Tratábase de asegurar publicamente a sua versión.+
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que non houbo irregularidades
nas eleicións galegas
Aconferéncia política do ~ 4de Febreir~ non vai producir modificacións

Ofuturo do PSdG·PSOE
depende'de Francisco Vázquez
-O- A. EIRÉ

Máis de 700 delegados do
PSdG-PSOE van discutir o 14
de Febreiro en Compostela a
situación do partido e procurarlle unha saida. Ao final só
será un intercámbio de. impresións das que a dirección
fará a leitura oportuna segundo os seus próprios intereses.
Para os críticos é a primeira
batalla nunha loita por desbancar a Paco Vázquez. Terán
que seguir a recabar o apoio
das distintas agrupacións para convocar un congreso extraordinário como pretenden.
Francisco Vázquez, secretário
xeral do PSdG-PSOE é, ao mesmo tempo , para os críticos do
seu partido, o embrollo que atua
o caneiro de saida da crise e tamén o único capaz, por agora,
de facer mudar a situación. "Paco non pode liderar un proxecto
no que non cree", afirman unha
e ou1ra vez os dirixentes non oficiais cando se lle pergunta pola
situación do PSdG -PSOE . Na
sua explicación van máis alá e
sosteñen que "el mesmo o manifesta así repetidamente. Considera que o problema é que a po1íti ca do PSdG-PSOE non se
vende na Galiza porque non se
vende en Madrid. Que hai que
agardar a que muden as tornas
na capital do reino".
Pero tamén declaran , ainda que
en voz máis baíxa, que hoxe por
hoxe, "só se pode desbloquear
a situación se Francisco Váz quez está disposto a dimitir e a
convocar un congreso no que se
defina unha nova política e unha
nova dirección". Sabe a oposi ción interna a Vázquez que "o
partido, pola sua própria estrutu ra, que non mudou nos últimos
anos, está organicamente imposibilitado para calquer cámbio
que non se posibilite desde a dirección". Recordan, en consonáncia con Joaquín Almúnia, como Felipe González tivo que dimitir para permitir que no PSOE
se levara a cabo un intento de
renovación que "na Galiza nen
sequer comezou".

O imobilismo nas
agrupacións
Relatan como as principais agrupación non se moveron nos últimos anos e como, controlando as
de Vigo, que seguen a ter 1.500
votos, e as da Coruña, é imposíbel unha renovación. Ainda asi,
pensan que a conferéncia vai servir para lanzar o debate e, seguidamente, comezarán a campaña,
agrupac¡ón por agrupación, para
demandar un congreso extraordinário. Cavilan que, pase o que
pase o dia de San Valentín, Francisco Vázquez non vai propiciar
unHa ren.ovación até que non pasen os comícios municipais e afirman que, para entón, xa pode ser
demasiado tarde.

En resposta a unha pergunta do deputado do BNG Guillerme Vázquez no Congreso, o Governo español aseguroLI:
qu~ todas as forzas políticas teñen garantida a igualdadé á
hora de concorrer a unhas eleicións. Asimesmo si'nala que
non se produciron irregularidades nos votos dos emigrantes .
e que estes non medraron en datas prévias ás eleicións de
Outubro, senón que "é.un longo proceso, sobretodo a partir
de 1990, e que se acelera a principios de 1995 coa modificación da lei, que estabeteceu unha inscripción ge oficio por
parte das oficinas consulares dos españois residentes no
estranxeiro". Segundo a resposta, a· Xunta Eleitoral--Central
admitiu en 1989 a admisión de votos dos residentes ausentes sen acompañamentq do certificado "cun carácter excepcional xustificado pola necesidade de acadar a máxima participación eleitoral con todas as garantias, asegurando en todo caso a identidade dos eleitores, e sempre que non queden dúbidas en tales extremos". Para o BNG, a resposta
non está exenta de cinismo, nomeadamente ao referirse á
igu-aldade de opórtunidades para todas as forzas políticas.+

-

.o incremento de altos cargos
- custa ~00 milló_ns, segundo a CIG
Para a CIG, a Administración galega éstá servindo aos int.ereses do partido no Governo ao incrementar dunha maneira importante o número de altos cárregos. Serian máis
de vinte postas novos; quince directores xerais, catre délegados provinciais, catro de entes públicos ademais de
pásar as sübdireccións xerais e xefaturas de servizo de
588 a 648. Os salários dos altos cárr-egos suman, segundo os cálculos da central nacionalista, douscentos
millóns de pesetas. "Ademais cada alto cárrego dispón
dun secretário, dun chofer, coche oficial, teléfonos
móbeis, mobiliário de luxo, dietas e toda unlía sér_ie de
gastos que sumados aos anteriores podemos cifrar sen
exaxerar en máis de cincocentos millóns", din.+

Rexeitán no ~ongreso unha proposta
para despenalizar a eutanásia
Vá%quez non quere abondoar a Secretaria Xeral até despois da Municipais. A. IGLESIAS

O vicesecretário xeral, Miguel
Cortizo, até o último congreso un
dos piores nemigos de Vázquez,
xa afirmou publicamente que
non vai haber cámbios despois
da conferéncia, criticando á oposición interna por levar o debate
fóra do partido. González Laxe e
Emílio Pérez Touriño están agardando a que Vázquez dea un
paso de retirada para ocupar o
seu lugar, polo que tentan non
posicionarse. Abel Caballero ,
non se sabe agardando que, terma dunha situación que non pode ter outro calificativo que humillante. Eles poderian desequilibrar a balanza no partido se decidisen presionar a Vázquez, pero non o van facer.
Quen si semella dar un paso
adiante foi Carlos G. Príncipe
que apresentou unha comunicación na que aboga polo entendimento co nacionalismo, aliándose máis coas teses do sector
opositor, ainda que, até de agora, publicamente mantíñase posicionado coa dirección. O abrazo de Vázquez a Soto e asmanobras do compañeiro despois
das suas peripécias caribeñas
debéronlle de facer ver a Príncipe que o pior que lle podia pasar é quedarse estático.
Tamén na Coruña -Socialistas
por Galícia, un novo grupo de
oposición a Vázquez, trata de
minar o ·seu poder. Pero Xerardo Estévez (que non quer liderar
nada), Miguel Barros, Ceferino
Díaz, Rodríguez Pardo e compaña, o único que poderan é argumentar na conferéncia e obter
unha vitória dialéctica. Desta
xuntanza. dos socialistas non po-

den sair resolución de ner:igunha
caste e as comunicacións tamén
se apresentan a título individual.
A virtualidade resolutiva da conferéncia complícase se ternos en
conta que o documento de doce
fólios elaborado por González
Laxe e asumido pola executiva
socialista recolle as posicións públicas e manifestas que, en teoria
asume todo o p~rtido, como xa fixo na ponéncia apresentada pola
agrupación de Compostela no último congreso, pero, despois, a
política práctica quen a dicta ao
seu xeito é Francisco Vázquez
en canto secretário xeral.
Para os críticos o documento
seria válido se tirase as consecuéncias que se desprende da
análise que realiza Laxe. Pero
esas conclusións non existen
nen poden tirarse tampouco dun
debate que pode subir de tono,
sobre todo despois do que a
oposición califica de manobras
de Vázquez para impedir a discusión. Citan como principal actuación contra a liberdade do
debate o veto da executiva a
que Enrique Curiel acudise como delegado por Lalin.
Duas declaracións realizadas os
dias 9 e 1O de Febreiro polo secretário xeral do PSOE, Joaquín
Almúnia, van ter indubidábel peso nesta conferéncia. A primeira
a sua disposición a pactar cos
nacionalistas (un dos cabales de
batalla dos críticos, fronte á posición de Francisco Vázquez). A
outra a sua disposición a ser
candidato á presidéncia do Governo central se se produce unha renovación no partido. •

A proposta apresentada polo deputado do BNG Francisco
Rodríguez para despenalizar a eutanásia activa foi rexeitada pola Mesa do Congreso ao considerar que non se
pode instar ao Governo a tomar unha iniciativa que compete ás Cortes. O BNG, que sinalou que voltaria apresentar a inciativa, pedia que se derogase o artigo do Código Penal no que se castiga a quen coopere na morte
dunha persoa que a desexa por _vontade própria. Rodríguez pediu que as modificacións legais tivesen as suficientes garantias e apelou ao artigo da Declaración Universal dos Direitos Humanos no que se di que ninguén será obxecto de inxeréncias arbitrárias na sua vida privada.•

Aprobados no Senado
os topónimos ACoruña e Ourense
O Senado recoñeceu o Mércores 11 de Febreiro que A Coruña e Ourense son as denominacións das duas
provincias galegas e puxo ponto finál aos trámites dunha
proposición de lei que anteriormente pasou polo Congreso. "Facer legal o lexítimo" foi a demenda dos
representantes do ParlQmento galega que se trasladaron
ao Senado para defender unha proposición de lei que tardou máis de un ano en cumprir toda a sua tramitación. As
cidades da Coruña e Ourense teñen esa denominación
oficial desde 1984, data na que se publicou un decreto da
Xunta ·avalando a topomínia lexítima galega como única.+

Prospera a moción de censura en Tui
Os dous concelleiros do PSOE, outro da CNG, cinco ex
membros do PP próximos a Xan Miguel Diz Guedes e un
tránsfuga do BNG votaron a prol da moción de censura
apresentada contra o alcalde de Tui, Miguel Capón Rei
(PP) e celebrada o Mércores once de Febreiro. O ex concelleiro do PP António Fernández Rocha é o novo alcalde e
presidirá un governo no que participarán todos os edis que
o apoian agás os socialistas, que preferiron quedar á marxe. Tanto os concelleiros que quedaron no PP como os do
BNG opuxéronse a unha moción de censura que revela os
enfrentamentos no seo do PP entre Xosé Cuiña e Xan Miguel Diz Guedes, ainda que este último desautorizou a moción despois da polémica.suscitada pola sua apresentación.
Por outra banda, o presidente da Deputación de Ourense,
Xosé Luis Saltar (PP) dixo que os conflitos habian ter fin
en Xinzo, onde Ramón de la Fuente, substituto do inabilitado Isaac Vila, foi nomeado alcalde sen o apoio do PP.+
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OPtNIÓN

O EN_SINO EN GALEGO,·
A TODAS AS HORAS

REDUCIÓN
DE .XORNADA
XESUS REDONDO ABUIN

CONCHA COSTAS

Resulta cada vez máis frecuente que utilinir-se no seu contorno e e~tabelecer, e_n tre
ce'mos publicamente, como termómetro
outras moitas causas, as metas, os mecanispara medir a situación da língua no ensimos e os contidos que, máis alá dos míni_no, o grao de (in)cumprimento do decreto
mos preceptivos, posibiliten a plena norque rexe o uso do noso idioma neste cammalización do ensino.
po, o famoso 247/95. Nel regula-se o uso
do galego na vida administrativa dos cenA Plataforma polo Ensino en Galego, .fortros e na actividade docente para a educamada pola MESA, Converxéncia lntersinción infantil, primári~. secundária obrigadical Galega, Comisións Obreiras, Sinditória, bacharelatos e formación profisiocato dos Traballadores/as do Ensino de
nal, indicando con .maior claridade que o
Galiza, Asociación Sócio-Pedagóxica Gaanterior cales son as matérias de abrigada · lega e Nova. Escola Galega, acaba de lanimpartición en galega.
zar unha nova· campaña: Todos os dias , a
todas as horas, en galego. Ne la apresentanResulta pois un referente claro e conciso,
se unha série de medidas encamiñadas a
aínda que, polo elevado nível de desgaleconseguir a plena normalización do sisteguización da nosa es- ·
ma educativo a través
cola, en moitos cendo aprbveitamento
tros non pasa de ser
9esas importantes vías
un obxectivo a alcande incorporación .do
zar, non sempre asurioso idioma nó ·énsimido. Os avances neno que son o PEC e o
se sentido precisan do
PCC. Desde o PEC
seguimento e apoio da
podemos estabelecer o
situación por parte
obxectivo de que o
das autoridades educagalega se convirta na
tivas, que, l~nxe do
· língua de uso normal
que seria necesário, ·
nas relacións no~ cenmanteñen unha actitro, así como no idiotude pasiva ao respeima veicular utilizado
to mesmo nos casos
no desenvolvímento
en que reciben infordas distintas matérias
mac;:i~n concreta e dedo currículum, agás na
núncias por parte dos
área de Lingua Ca$tepróprios centros. Esta
lá e Literatura.
situación levou á MESA, nestes últimos
Ese recoñecimento a
cursos, a denunciar
través do PEC, aproa:os inspectores corresbado por consenso no
ponden tes polo inConsello Escolar, será
cumprimento do dea base que permita decreto en numerosos
terminar, de acordo
centros de ensino, encoa realidade de cada
tre os que destacaba,
centro, as medidas,
por exemplo, o caso
prazos, materiais e
do co lexio Peleteiro
contidos que nos lede Santiago.
ven · á conseéución
dun sistema educativo
Pero non debemos esgaleguizado, acorde
c:¡uecer que ese decrecoa nosa realidade e
to non é máis que un· coa·s nosas necesida~
ha declaración xenérides. Desaproveitar esa
ca de mínimos que
· oportunl.dade . de deencaixa dentro do
sen vol vimento. · do
marco xéral que, desproceso noi;mahzador
de o artigo 12 da Lei
da nosa Hngua e da
de . Normalización
nosa cultura.é pecharLingüística, estabelece.
lle unha porta máis á
.o galega como língua
posibilidade de . remaoficial do ensino en
tar coa a acción destodos os níveis educagaleguizadora da escotivos. O decreto
ta e transformá-la nun
247/95, agora vixente, · ·
importante axente relonxe de constituír-se
galegu!zadqr. ,
como un- fin· en si
mesmo, debe entenResulta decisivo o trader-se como un paso
ballo e a colaboración
máis, ineludíbel no seu cumprimento, cara
de todos os colectivos implfcados no proá consecución dun sistema educativo pleceso de debate, elaboración e aprobación
namente normalizado, algo que deben al- . do PEC nos centros de ensino: nais e pais,
canzar, coas medidas adecuadas a cada caalunado, persoal non docente e, sobre toso, as próprias comunidades educativas.
do, profesorado. Todos os grupos que forman parte da comunidade escolar son im. E para camiñar nesa lifü~., os centros dispoportantes neste traballo. Para lograr o seu
ñen da posibilidade de deseñar, partindo
apoio e compromiso nesta liña de traballo,
da sua própria realidade e de acordo coa
neles se van centrar os esforzos de seg'ui. lexislación vixente, o tipo de educación
mento e difusión que a Plataforma desen, que desexan, cos seus obxeétivos, princf- . volverá nos próximos meses para complepios, contidos, periodizacións, materiais e
tar o funcionamento desta cámpaña e gaprocedimentos. O Proxecto Educativo de
rantir a consecución do obxectivo final: o
Centro (P.E.C,) e o Proxecto Curricular · ensino en galega a todas as horas.•
de Centro (P.C.C.) son os documentos ·
que lle permiten a cada comunidade escoCONCHA CosT AS é Presidenta
lar, a través do diálogo e o consenso, defida Mesa pola Normalización Lingüística

Dicer que existe preferéncia por un salário maior frente a unha xornada menor
ten non boa intención. Mellar dito: tena
taimadísima. Pois claro que si. O salário
promédio en España da nada máis para ir
tirando como lle cadra. Facendo malabarismos . Para poder chegar· a fin de mes
con víveres son maioria abultadísima as
famílias que teñen que facer prodíxios.
Por iso, se a boa parte dos asalariados se
lle pergunta se quere gañar máis ou traballar menos a resposta é inequívoca: quere
chegar a fin de mes comendo el e os seus
san e suficiente ~res veces ao día. Asi sexa
desvivíndose. Claro que si: Pero o problema ten outros enfoques máis humanos e
menos ruins.

,.A perda prolongada

de·poder adquisitivo
- dos salários merma o
consumo e prexudica a
recuperación,, da
econom1a

podemos estabelecer
o obxectivo de que
galego se convirta
na língua de uso
normal nas relacións
nos centros de ensino,
asi como
no idioma veicular
da educación"

','

Insistimos. O PIB multiplicou e por 2,3
entre 1975 e 1996 a favor fundamentalmente dos beneficio e n n do alário , nen da calidade de vida. E un n n
di que e equilibre de utaque o d sfa e
habid nos vinte último an
entr
incr mento da pr dutividade e temp
de traballo efectivo
(o PIB multiplicouse
por 2,3: 24 h. e 24 m.
sernanai
sería o
equitativo) dicimos
que as tendéncias hai
que invertilas. A pr po ta de reducir a
xornada a 3 5 horas
.
ven er lO h. e 26 m.
por riba do que seria
equilibrar o desfa e
acumulado
entre
tempo de traballo e o
incremento do PIB.

O primeiro a consignar é que o espectacular . incremento : da
produtividade en España permite traballar
menos tempo para vivir máis. E mellor vida. Nos últimos vinte
anos o PIB multiplicouse po·r 2 ,3. O cal
quere dicer que se a
xomada fose reducín:..
dose ao ritmo do incremento da produtivid ade o tempo de
traballo tería que terse reducido nestes
vinte últimos anos de
40 horas s·emanais a
24 h. e- 24 m. Outro
dato aducíbel: desde
1982 véñense rexistrando incrementos salariais inferiores á produtividade habida.
Por debaixo, rnoi por debaixo do que sube
a vida. Levamos máis de tres lustros en
que os salários perden poder adquisitivo a
favor dos benefícios. Que son os que cada
vez lle arrean maior mordida ao PIB.

'D..esde o PEC

(,

dución de xomada e da calidade de vida.
Os pobres somos hoxe máis pobres e os ricos moito máis ricos. Do cal fachendean. _
Non se cortan o máis mínimo. Os sete
grandes bancos do país non teñen empacho en facer ostensíbel estes días que acaban de obter médio billón de benefício .
Miuda cifra. Noutros sectores empresariais
os incrementos das plu valia andan por
e es índices.

N ou tro paí e europeo o tema da reduc ión de xomada hai
anos que e ven facendo efectiva. Gran
Bretaña e tá nas 3 7 horas emana1 . Noruega na 36 hora e JO minut . Finlándia ten 36. Fráncia e ltália van en éri a
palas 35. E a é a tendéncia en rodas partes. Meno en E paña. Aquí ao revc ·: a
xornada laboral experimenta unha tendénci a ao aumento re l, a prec riedad
n empreg e a de regulación d rn
do lab ral condu n a b a part d
hallad re a entir e indeí n
fa r rn g
part d

Pedir hoxe, aquí e agora, a xomada de 35
horas sen disminución de salários é totalmente realista e perfectamente asumíbel.
Até beneficioso seria para a economía do
país. A perda prolongada de poder adqui itivo dos salários merma o consumo e perxudica a recuperación da economía. Ate
hoxe en día o que o PIB se multiplicase
por 2,3 redundou fundamentalmente a favor dos benefícios. Non a favor do poder
adquisitivo dos salários. Non a favor da re-
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Normalización
lingüística

Continúanse anunciando investimentos nos camiños de ferro que non se realizan.

A. IGLESIAS

Dositeo Rodríguez contradeciu os orzamentos que anunciara Guiña

OPP apresenta de novo, como mellora do ferrocarril
galego, as obras do Guadarrama
}~

*

asegurar que a proposta estaba rematada e que o informe
do plano era de 50.000 millóns
de pesetas, cando o conselleiro
de Política Territorial o cuantificara entre 28.000 e 30.000 millóns de pesetas a investir apartir do mes de Xuño deste mesmo ano . Un lapsus de 20.000
millóns de pesetas que fara
xustificado polos seus correlixionários porque "falaba de mem óri a", segundo lembrou na
sua intervención o deputado
socialista Ismael Rego .

PAULA CASTRO

No ano 1995 os grupos parlame n t á r i os acordaban por
unanimidade solicitar da Xunta as actuacións necesárias
para acadar a modernización
dos camiños de ferro galegas. Pésie as visitas de Fraga
a Madrid, aos compromisos
adquiridos e as promesas de
que se comezarian as obras
de mellora de contado, o próprio Dositeo Rodríguez, consellei ro de Presidéncia, aseguraba, o pasado Mércores
11 de Febreiro, que non estaban elaborados ainda os proxectos. Pola contra, os membros do governo galego seguen slnalando á variante de
Guadarrama como un tramo
fundamental e como tal figura
dentro do plano de mellora
dos camiños de ferro da Galiza.

Hai menos dunha semana era o
próprio presidente da Xunta
quen aparecía diante dos médios de comunicación asegurando que xa tiña acadado un compromiso co ministério de Foment.o para sqlventar os proble-

Os planos de mellara do ferrocarri I seguen en vía marta mália as
constantes promesas realizadas
polos membros do governo Fraga. Os distintos conselleiros que
teñen comparecido diante do
Parlamento para informar sobre
a situación na que se atopan os

-

mas do ferrocarril. Pala sua
provocou que aiñda "'non se redactaran os proxectos", cando
banda, na sesión parlamentária
os outros conselleiros talaban
do Mércores 11 de Febreiro,
Dositeo Rodríguez recurria aos
deles como rematados e ;disorzamentos xerais do estado
postos para a sua inmediat~
para demonstrar a existéncia · execución.
dunha partida de 4.395 millóns
Para Suárez Canal, estas conde pesetas para acometer as
obras de modernización. Diante
tradiccións demostran a falta de
desta afirmación, o deputado do
responsabilidade do governo do .
PP porque "claudica polos inteBNG, Alfredo Suárez Canal lembráballe que esa cantidade figurese de Madrid e chega ao pon:..
ra consignada, nos orzamentos,
to de votar distinto alá e aquí".
a mantenimento e non á realizaO parlamentário nacionalista
ción de obras de mellara.
acusou a Manuel Fraga lribarne
de adoptar unha atitude de "desactivación, facendo deixazón
O conselleiro de Presidéncia
dos intereses deste país e pricontradecía ademais, tanto a
Guiña como a Vázquez Portomando os intereses partidários
meñe ao xustificar os constannunha conceición subalterna" e
exixiu o cumprimento dos comtes retrasos polo cámbio de gopromisos adquiridos no Parlaverno central e pala herdanza
da anterior administración que
mento galega.•

desprendementos do erário público.

E

ntre o misterios
inaccésibeis do pod r autonómico figuraba o eu e tado de gastos
menores. Esas pequenas facturas que e escapanªº control parlamentário, ao Consello de Contas e ao máis
avezado do xornalistas de:

O deputado do grupo mixto,
Xosé Manuel Pazos Varela,
criticou á deputada do BNG,
Pilar Garcia Negro polo que el
definiu como un intento de "colar" nunha enmenda o que "é
un enfrontamento ortográfico
entre os que acatamos a normativa oficial e os que non".
Pazos referíase ao ponto no
que a parlamentária nacionalista defendia a necesidade de
galeguizar o nome da "Real
Academia Gallega" e substituilo pola forma de "Real Academia Galega" en normativa oficial ou pola-de "Real Académia Galega" acentuando o "e".
O parlamentário do grupo mixto non dixo nada sobre o funcionamento da institución, nen
pé!Ja ben nen para mal, só saiu
__ ao estrado para negarse a
~- aceitar o modo de "acenttJaci.on portuguesa", dixo. Isa si, . larñentou que se persiga e
- é~stigue "lexitimamente aos
-ql:Je non aceiten agrafia admitida agora mesmo".•

As visitas de Fraga
a Madrid
A deputada do BNG, Olaia
Fernández Davila, criticou as
constantes visitas do presidente da Xunta a Madrid ,
porque ao seu entender, alén
de titulares e po.r tadas nos
xornais· non serven para outra
causa. Ao tempo, a parlamentária nacionalista pediu que o
titular do executivo fixera unha defensa efeitiva dos intereses galegas e se paralizara o
proceso de privatización de
Barreras. Esto provocou as
críticas do deputado do PP ,
Roberto Castro, quen asegurou que os da oposición non
se poñen dacordo, porque ao
seu entender se Fraga vai a
Madrid critícaselle, pero se
non fora tamén se lle criticaria. "Depende para o que
vaia, se vai para que el e Aznar se dean abrazos e se digan que tal pai ou que tal filio
é mellar que non vaia", contestóulle Fernández Davila. •

Falo en pasado. Desde o
conflito sobre a destitución da directora do Centro Galego de Arte Contemporánea, o inefábel Péproxectos ou sobre cQmpromirez Varela marcou· o camisos concretos, ademais de con~
ño a seguir. Con toda protradecirse nas suas declaracións
investigación. Son dispénfusión de detalles e cantifalan de partidas orzamentárias
dios puns poucos miles de
dades ·exactas ate o último
9
céntimo a consellaria de
Así, oesde que rio ario···1995 'Se· · : .:. nece.s1datle de m.01ta xest1on -~·-·_·· _·"'- -·- - - - - - . . . , . - - - - - - - - Cultura,,utilizou as canles
habituais (léase xornal
O Martes día 10 era a primeira
acadaba O COfnpromi~O. de -tTlÓ1~~ ~. :t €QOJ;lÓ~ÍGa,jnterventores: . .
s~sión plen~ria qa V Lexis.latudernizar ~ -infraestructtJf.?S fe :: ... · ~· nen"coq.cursó póolico. . .
particularmente unta.do
ra e para a ocasión asistiron o
rroviárias non se dest1nou ·Ren
·
.
.
_ ,,
..
nestas e f-10utras ocasións). _
. governo ªº-. completo todos
unha peseta_.dos presupostos.
Durante anos· a Xunta · .-,,,., ·:; -:.
. para facer. gúblicos os paps d~putados. O dia 11, na segÜs efectuados por CC?l':lbo~
xerais do estádo_para este fin. ':;"~
ma~tiv~: ocult~_s -~s.::~~:l-~.,. :f~"'~~~
gunda sesión~ · xa nori habia
- ! ,
, -.
racións e c;:ompras do cen. -~ "·· -.·
_ · ,· ;: . ·· :J.·. · -. dades-.pagadas en asisten·
navidades e só asistiron tres
En abril -,de.·-.:-1pe.7, ;Q ~~q,~ta ·:'·
éa~- récmcas e asesoram~ntos -c-011 p~digrí,_ e_
n gabi,t~o de marrai. Tanta p~~fusión de datos,.nomes e peconselleiros.
Tamén se notaportav~z do governo,· V~tor Ma-."'"'.-;.\:·. netes de:apoio a mullere~ rudis ~· ~i;nas··de ·casa con
setas mesmo .cheira a filtración int~resada para de-.
ban auséncias de deputados.
nuel Vazquez Porto~en~. a~e'- ·i~:- ~ ---:_ posíbeis ~ubvendón~ ~ ·a.mariuen.seS'do póder, a ressautorizar a quen simplemente criticaron, como ciSe cadra influiu o anúncio de
gura?a que xa. ;;e tm_Q. reumd_o ~--; ~· '4'.auradores gastronómico& via ·ceas de fraballo, a
dadáns e 'pe~oas do sector, unha acción dun deparFraga de que non asisitiria esa
en cinco ocas1ons a .. requeri-= · · ·-· - fu . · , ·
d · .. ··· " - -· .-d . _..,,, ·
tamento
da
Xunta.
mento da Xunta, ~ Comisi6n
·• n_c10~nos p_
ro ut1vt?s r~eer.i~ert! c.s· en axentes
mañá porque tiña wnha entreMixta de Infraestructuras e que .
el~tor~:~ nos, n:omen_to~ .prec1sos~ ª. :estores d_e
vista co ministro de lndústria .
..É como si al~en .pensara qu~ por pagar un salário ou
os prox'ectos· estaban elabor.a- ·
< Fur:dac1ons e ~p.tes e.u fase_ ?e expan~:on. En def1-A autoridade do presidente da
retribuir un traballo profesional ten que ter asegurado
dos e desglosados. Portomeñe - - ~it_1va1 todas a~~ela~ mvers1?1:s que tm::n ~~ha diXunta fáise ainda notar no
de por vida o silencio e o acatamento servil. Bicar a
indicaba que se trataba dun
fac1l cat~logac10n orzamentana e unha ma1s comPP: durante a xornada anteman dD Padriño e mirar para outro lado. Non vaia
plano cuatrienal e que o investíplicada ~ustificación como gastos estrictamente nerior pasou boa parte da tarde
ser que nos borren da lista de beneficiados e pasemos
m ento total seria de 221.360
cesários -eran parte da história negra das roldas de
supervisando os dossiers de
a ser uns apestados. Obediéncia debida simplesmente
millóns de pesetas. O que fora
prensa oficiais. Só vistos desde o mecenazgo sen
prensa dos seus conselleiros
porque Pérez V.arela ten o control da información,
e cando el vai aos plenos a
por.tavoz do governo contradeanimo de lucro e o fomento lúdico dalgunha ecoGue-~es á policia e Cuiña a maioria dos votos.+
asisténcia é masiva.•
c i a tamén a Xosé Guiña ao
nomía particular podían ser comprensíbeis estes

~~~· ti~~md:d~ ~~~·,;"c:'~:p~: ·. .~:~;~a~:i~~!::.asr
1

Tiansparéncias ·e
, .opac1'd·- ·a,des.
f!

0

As auséncias
dos conselleiros

e
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O año
xacobeo

A. IGLESIAS

ACIG propón aos concellos, asociacións de pais e
g r~pos políticos que reivindiquen este servizo

Campaña polo direito a comer na escola
-<>- A.

EST ÉVEZ

Desde que o PP governa o país non se abriu nengun comedor
nos centros públicos a iniciativa da consellaria de Educación. Isto é sinalado pola CIG nun recente inf~rme no que aboga pola
necesidade de que a Xunta asuma os servizos de comedor e
tra nsporte como un direito máis do alunado galego. O .número
de comedores nos coléxios privados é bastante máis_elevado;
case a metade dos centros contan co servizo. En troques e como exemplo, en Santiago só hai dous comedores. públicos e son
fi nanCiados polos pais dos nenos. Desde a CIG propoñen a xeralización do servizo, gratuídade para os nenos que usen transporte e o pago dunha cantidade mínima estabelecida para o resto.

públicos q-ue teñen comedor soA CIG-Ensino fai unha proposta
para xeralizar o servizo de comebrepasa aos privados.
dores polo cal sinálan que '1odos
Recentemente a Federación de
os centros de nova construcCión
deben dispar de instalacións adeAsociacións de País da Coruña
cuadas para comedor· e os que
amosou a sua disposición a fiexisten e non teñen, deben ser
nanciar o servizo de comedor
reformados e dotados de infrespara os seus tillos na escala.
Oferecéronse empresas de catetruturas para que toda a povoación escolar de infantil e de ensiring cun prezo por aluno de máis
no obrigatório poidan xantar no
de trescentas pesetas ao dia. Os
centro". O comedor é determisindicatos. reaccionaron avisannante para escoller un centro ou
do da posíbel privatización dq
non. A Xunta só garante o serviservizo. Segundo a CIG , son
zo nó_caso de alunas que non
moitos os centros que están dodispoñen de transporte ao mediotados mesmo de cociña e cuberteria pero nunca chegaron a fundia. Pero. son moitos os pais aos
que lle supon un problema ·que · . cionar palas caréncias das escaos nena~ non podan comer no
las. "Hai tempo que asistimos a
coléxio. E unha das razóns, seunha tendéncia por parte da
consellaria de suspender servi gundo expon a central nacionaliszos de comedor a cámbio de
ta, de que estea medrando a matriculación en educación infantil
transporte aos rienos e nenas a
mediodía, seguramente, aparte
nos centros privados das cidadoutras consideracións, pólo pedes. "Hoxe a maioria das cidades
galegas escolarizan maior númeso político dos empresários do
ro de nenos nos centros priyados
transporte neste país e a política
que nos públicos", din.
cicateira da consellaria", din .
O caso das cidades e vilas é o
Aumentar as 200 pesetas
máis deficitário en comedores .
para xantar
Nas sete cidades galegas só o
13,79% dos centros públicos teA proposta da central nacionañen comedor frente ao 52,99% . 1i sta é garantir o comedor ao
dos privados. Na Coruña, por
alunado de Infantil, Primária e
exemplo , dos vinteseis centros
ESO , que este serv.izo sexa
públicos, ningun conta con coatendido por persoal específico
medor ; en Pontevedra non hai
non docente e que sexa gratuícomedores nos vinfetres centros.
to para os alunas que teñen
Sen embargo, como indican os
que usar o transporte escolar e
datos recdllidos pola CIG, o rural
para os que teñen unhas cirs· canta con máis comedores ao
cu nstánci as familiares espenon ter . servizo de transporte á
ciais. Para o resto, estipularíahora de comer. Outro dato que
se a cuota reducida, que non
apontan: en nengun concello da
poderia ser maior que a cantiGaliza a porcentaxe de centros
dade que destina a Xunta para

as bolsas dos comensais con
· direito ao comedor gratuíto.
As bolsas que outorga a consellaria para com edor van desde
185 a 21 O pesetas por comensal
e día. A CIG sinala que- non estaría de mais incrementar estas
cantidades se se quer dar unha
dieta equilibrada aos alunas. Pero, ademais, indican o descenso
dos orzamentos para este capítu lo nos úl timos anos. Se en
1989, presupostáronse 2. 170 millóns de pesetas, en 1997 foron
1.680 millóns. Seguindo a evolu-·
ción do IPC nese periodo, o decrecemento deste capítulo estaría no 43% , segundo a central.
Nesta campaña, a CIG quer contar co apoio dos concellos, aos
que rem itirán unha proposta de
moción pedindo comedores escolares . Implicar ás asociacións
de país na demanda dos servizos complementários e dar a coñecer as propostas aos grupos
parlamentários son outras das
iniciativas. No caso do BNG , o
deputado Henrique Tello apresentou unha pergunta no Parlamento interesándose nas razóns
pa las que se destinan menos
cartas aos comedores non universitários e nas que califica este
servizo de "luxo que só se poden
permitir os centros privados". .
A campaña da CIG tamén inclue
a demanda da mellara do transporte, servizo estreitatnente relacionado co comedor. Para ter
direito a transporte escolar, hai
unha distáncia mínima fixada de
dous qu ilómetros. Se non se
cumpre, os nenos teñen que ir
xantar á casa, o que a central
considera inxusto. "Non se teñen en canta a idade dos rapaces ou as cond ición·s climáti cas", apontan. Paradas sen re fúxio , falta de acompañantes no
autobus , coches que prestan
máis dun servizo condicionando
o horário escolar e longas esperas dos nenas son alguns dos
problemas que a CIG ere que se
deben solventar cunha leí do
Trasporte dos escolares. •

Na revi ta quincenal lRLMIA,
D.L. comenta o novo lema
para o Xacobeo de 1999:
"Tráta e nada men qu d
Todos con antiago apó tolo!
De que Santiago falarán? Do
impático antiño da
devoción popular? Do que na
sua carta di cou as tan acaida
para denunciar o renacer de ,
te nacional,popular,catolici ,
rno como aquilo de móstrnme

a tu.a fé sen feitos que eu polos
feitos heiche mostrar a fe? Ou e
cadra do Matamouro que por
comenéncia inventaron o
reis e pañoi na Reconquista?
O señor arcebi po, pala ua
banda, cumprindo por fin coas
suas promesas iniciais de ir i_n,
corporando o idioma galego
ao seu quefacer temporal, de,
clarou que o lema eclesiástico,
moito máis austero e ecoloxis,
ta, seria Año Santo Campaste,
lana 1999. Quedamos coa
causa de por que se eli.xe a ese
• pacífico animal, fillo da ovella
e non á vaca marela, por
exemplo, que se ben nón é
tan bíblica, ten fondas raiga,
mes simbólicas nesta terra e
seguro que lle cae estupenda,
mente ao patrón Santiago,
quen, madialeva, xa amistaria
con Castelao na glória onde
xuntos len e relen aquilo de a
vaca é símbolo de paz" . +

Legalizar
as drogas
Martín Wolf trata no
FINANCIAL TIMES da lcgali,
zación dos estupefacientes.
"A indústria clandestina da

Mais caro e máis
contaminante
LA Voz DE G ALICIA ifra
en 800.000 t ne lada a can,
tidade de lixo que n n pa a
por si tema nengun de trata,
mento na Galiza. 'Esta can,
tidade re pre en ta o 90% do
residuo producido . O enxe,
ñeiro González Ferreiro
denúncia unha pro titución
da lingua, que chama verte,
doiros ao que na realidade
on lugare de vertido inc n,
trolado . O i tema defendí,
do por González Ferreira en
O Morrazo, Barbanza, A Illa
de Arou a e a
Mancomunidade de A C ru,
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Gadeiro detido pala tractorada do 2q de Xaneiro

depuxo a sua atitude, baixou
do tractor e gardou a sua arma. Previamente, ése mesmo
garda apuntara á roda do meu
tractor mentres ameazaba con
pinchala, aí si que tiven medo,
porque efectivamente podia
disparar para a roda e eu quedar ali tirado.

Manuel Castro
'A policia quer acalar o_ eco das protesta sociais, pero non evitar incidentes'

Como chegaron a ese enfrentamelito?

-0- HORÁCIO VIXANDE

A Garda Civil retrasaba aos
convoios de tractores pedindo
que nos identificásemos várias
MANUEL CASTRO VILLAR É UN AFILIADO DO SINDICATO LABREGO GALEGO DE LOUSAME au·E PARTICIPOU NA TRACTORADA DO ·MARTES 20 DE XANEIRO E ·veces e procedencia á identificación con lentitude. De modo que _
AO QUE UN GARDA CIVIL ENCAROU CUNHA PISTOLA APONTANDO Á SUA CABEZA. COMO CONSECUÉNCIA DESTA' INTERVENCIÓN POLICIAL, VÁRIOS DIAS
despois de pedir várias identifiDESPOIS FOI DETIDO E, TRAS UNHA PEREGRINAXE POR CUARTEIS E XULGADOS, QUEDOU EN LIBERDADE. NESTA ENTREVISTA EXPLICA CALÉ A FORMA cacións antes de chegar a Bertam i ráns ,1 mesmo en BertamiDE PROCEDER DAS FORZAS DA ORDE NA ACTUALIDADE, MÁIS PREOCUPÁDAS POR ACALAR OECO SOCIAL DAS PROTESTAS· QUf POR EVITAR INCIDENTES .. ráns decidimos proseguir camiño sen atender aos requerimentos da Garda Civil porque non
habia máis motivo que o retrasar a nasa marcha: Cadroume ir
primeiro e un coche da Garda
Civil tentou atrancar o meu tractor até que o fixo. Daquelás, un
garda que baixou abriu a miña
porta, colleume do brazo e dixo.:
"Fillo de puta, haste acordar". O
seu compañeiro foi o que desenfundou a arma.
Rematou aí o suceso?

.

o:.···

-:
_.::.-..

· :. · ~14\

Non. Ao cabo de un par de dias
veu onda miña casa a Garda
Civil xudicial e levoume detido a
Nota, onde prestei declaración
ante .o xuiz. O titular deste xul-gado deu a impresión de que se
inibia'. Dali trasladáronme ao
cuartel das Cancelas de Santiago. Nese cuartel, apresentouse,
de paisano, o tenente da Garda
Civil de Bertamiráns, que a min
me dixera que era de 'Padrón , e
que estaba moi interesado no
meu caso. Sobre as oito datarde leváronme ao xulgado de
Santiago para prestar declaración , pero Aon me tomaron declaración nengunha e fun posta
de liberdade. Entre unha cousa
e a outra, estiven detido un fei- .
xe de horas.

Cota láctea
. -Como gadeiro participou nunha tractorada, non hai outra
opción?

A. IGLESIAS

Percibiu cámbios na forma de
actuar dás forzas da orde?

Hoxe a policia quer meter medo . No pasado teño asistido a
moitas manifestacións , mesmo
as que houbo contra a cota
empresarial , e xamais estiveron tan nervosos e tiveron tan
malos modos como agora. No
caso da tractorada do 20 de
Xaneiro, esa excitación obedecia ás ardes para que non chegásemos a Santiago e ás outras cidades galegas. Nas concentracións como en Santa
Comba ou Carballo, onde houbo moita presenza de tractores , non houbo coaecións tan
fortes porque os tractores non
ian a nengunha cidade. Nalg u nhas aldeas de Ordes, a
Garda Civil esperaba á xente
mesmo nas saidas das aldeas
porque se dirixian a Santiago.
Outro caso que hai que subli ñar é o Betanzos. Nesa vila as
tractoradas sempre van ao Ferrol, por iso a policia agardaba
por eles no camiño, pero os
outros, co canto da ponte d'as
Pias, a última hora acordaron ir
á Cor'uña en lugar do Ferrol e
os antidistúrbios tiveron que
dar volta e esperalos en Guísamo, ali foi onde mallaron neles.

Outro exemplo foi o que sucedeu en Compostela, na capital
o primeiro que fixo a policia foi
deter a todos os organizadores
da tractorada co fin de desmobilizar aos manifestantes.
A que atribue esta forma de
proceder?

Este comportamento revela a
intención da policia de que a
xente non se entere dos conflitos que hai. En realidade, na
tractorada quen cortou o tránsito de veículos foi a policia,
que tiña intención de que os
tractores non chegasen ás cidades e que a protesta non tivese resonáncia. Tanto tiña
que· os coches quedasen .nas
esfradas, o importante era que
a protesta non pasase das vilas. Hoxe quérese dar máis importánc.ia: á visita do Papa a
Cuba ou ao conflito do aceite
-.de oliva en Andalucia -que si
parece preocupar ás autoridades- que aos problemas que
hai na Galiza. Parece que a
policia nestes momentos ten
.un cometido partidista, non se
trata sequera de perseguir as
desordes públicas como acalar
o eco social que teñen esas
desordes.

política. lndicáronme que estaba só , sen axuda de ninguén,
pero eu ben sabia, porque o ouvi n através das paredes , que
A policia unicamente intervia
concelleiros do BNG e memcos grupos numerosos de tracbros da dirección do Sindicato
tores, de modo que tivemos
Labrego Galega perguntaban
que empregar a estratéxia de
por min. E cando estas persoas
non permitir a confrontación dise interesaban pala miña detenrecta. Asi que procurábamos
ción, a Garda Civil non daba
que sempre houbese alguén ás
suas costas, porque non son · canta do meu paradeiro, respostaba con evasivas.
quen de cargar cando non teñen libre a retagarda.
Conqueriron mudar a sua atitude?
Encaradoe detido
Levaron adiante algunha estratéxia frente á policía?

Seica tivo unha incidéncia
coa Garda Civil.

Non . Cando cansei de que me
lavasen o cerebro, agradecin os
consellos pero anunciei que perdian o tempo. lso non lles gustou, pero sempre rematei amigando cos que me tiñan detido.
En realidade, a Garda Civil conmigo empregou o truco do policia bon e o policia ruin.

Na tractorada tiven un problema
cunha parella do Servi'zo de
Protección da Natureza da Garda Civil e a causa rematou na
miña detención e nunha peregrinaxe por cuarteis e xulgados:
Pois ben, nos sucesivos xulgaPode explicar que sucedeu
dos e nos cuarteliños da Garda
co Garda Civil durante a tracCivil polos que pasei, tiven a
torada?
impresión de que me querian
meter meto. Mesmo en duas
Un Garda Civil rematou apunocasións tentaron lavarme o cetándome coa sua pistola por
rebro dicíndorne que non tiña
detrás e na cabeza dicindo que
que lle ·facer caso a sindicatos
me ia pegar ur) tiro. Eu díxenlle
nen ás organizacións profisionais, que tiña que preocuparme · que non seria para tanto e, ao
ver que habia máis tractores,
de min e do meu e esquecer a

Non. O Partido Popular prometia cota para todos e agora o
único que admite é un chalaneo
de compra e venda da cota, má1ia -que, onde irnos comprala?
Non hai .
Porque culpa ao PP?

No conflito do leite o Partido Popular tivo un comportamento
oportunista. Ca.ndo non tiña o
governo, nos anos 87 e 88, o PP
participaba na· convocatória das
tractoradas. Houbo casos como
o de Xosé Manuel Romai Beccaria, que cando era conselleiro de
Agricultura estivo presente na
cabeza dunha manifestación
que se celebrou na Coruña e
que rematou na praza de Pontevedra e que tiña os mesmos obxectivos que as outras tractoradas que se celebraron posteriormente. Recentemente, xa como
ministro de Sanidade, Romai en ·
Urdilde dixo que a cota era o
máis inxusto que podia haber.
Na campaña das pasadas eleicións autonómicas , Fraga asegurou que non haberia que pagar a supertaxa e a ministra de ·Agricultura, Loyola de Palacio ,
non deu as cifras das multas ,
pero ao dia seguinte das elei.cións xa anunciaron que haberia
que pagar a supertaxa. Todo istb indica que o PP mentiu.+
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Máis de trescentos en todo opaís promovidos por empresas de escura propriedade

Reactivase os proxectos de minicentrais
A Confederación Hidrográfica
do Norte e a Xunta .están a reactivar os proxectos de instalación de minicentrais de prod u ci ón hidroeléc·trica nas
concas do país. Após da para1i sació n dos proxectos que ·
estaban en tramitación, Confederación e Administración
autonómica reactivan as minicentrais, logo de que a oposición á sua instalación coñecera un proceso de desmobilización provocado pola lentitude
dos trámites e a falta de transpa rénci a da administración.

Membro de Consello Escolar
de Galiza pola CIG

Fernando Carrasco
'A Consellaria non garante
~enciónaosnenoscon

necesidades educativas
especiais'

Na Galiza hai máis de trescentos proxectos de minicentrais.
Só na província de Ourense rexístranse 72 propostas. Un caso
especial é o do ria Arnoia, que
acumula trece proxectos para
minicentrais.

Por que pide a CIG pide a
retirada do decreto polo
que se regula a orientación
educativa e profesional?

A opacidade informativa, a labor dos caciques locais e o
desgaste das plataformas contra a instalación das minicentrais trouxeron como consecuéncia que a oposición a estes pequenos encaros tora esmorece ndo. Asi as causas, a
Confederación Hidrográfica do
Norte volveu a dar pulo aos
proxectos en marcha.
·

A Consellaria de Educación
ven de apresentar un proxecto de decreto para o ensino
que contempla a xeralización
dos departamentos de orien tación nos centros a costa da
elim inación das Equ ipas
Psicopedagóxicos de Apoio,
cando o que habia que facer
era potenciales aumentando
o seu número para que pui deran cubrir as necesidades
das escalas.

A propriedade das empresas
que promoven a instalación das
minicentrais é difusa . En ocasións os domicílios sociais que
figuran nos proxectos son vivend as particulares, neutras hai
persoas interpostas que agachan nomes de políticos locais e
mesmo de membros da administración . Os grandes benefícios que outorgan este tipo de
explotacións hidroeléctricas a
cámbio de baixos investimentos
son bocado detrás do que están
intereses difíciles de aclarar.

Que vai pasar cos nenos
con necesidades especiais?
A eliminación das equipas súmase que ao non existir nos
centros prazas para especialistas en audición e linguaxe, multitude de alunas quedarán sen
a posibilidade de atención logopéd i ca . Nós pensamos qu e
compromente moi seriamente
os planos de integración.

Un exemplo está en Enerxia
Elétrica de Galiza, S.A., Engasa, que promove. boa cantidade
de proxectos e entre cuxo accionariado está Xosé Maril Sánchez, presidente da Fundación
Semana Verde de Galiza.

Cal é a postura dos colectivos sociais implicados?

P·or outra banda, o despovoamento do país xoga a favor dos
promotores das minicentrais. A
eleición de terras ermas pagadas a bon prezo convencen aos .
proprietários e acalan calquer
protesta. Outras veces, como en
Maside, unha promesa dunha
estación de bombeo mudou hai
un mes a oposición do alcalde,
que mantiña un vello enfrentamentó con Engasa.

Redacción dos proxectos
A redacción dos proxectos de
instalación das minicentrais é
impecábel. É rara a vez na que
non se contemplan todas as
medidas necesárias para garantir aminorar ao máximo o impacto ambiental, de forma que as
alegacións que se apresentañ
en contra dos proxectos habitualmente son rexeitadas. Mália
isto, moitas veces os caudais da
augas están falsificados ou non
respostan á realidade. En xeral,
os estudos de impacto ambiental alleos á Administración non
se teñen en conta. Mostra das
presións que se exercen é o

Só no rio Arnoia hai 1a proxectos de minicentrais. Na foto o rio ao seu paso par Baños de Molgas.

trasladp ao que abrigaron ao
responsábel de Meio Ambiente
de ou·rense, que denegara o
permiso meioambiental a un dos
máis polémicos proxectds de to-do .o país: a central do rio Barbantiño, un caudal troiteiro si. tuado nunha paraxe protexida
ao que desvian tres quilómetros
o seu cauce facendo desaparecer unha fervenza.
Posteriormente á aprobación
dos proxectos, cando se executan, aparecen os incumprimentos. Nese momento a detección
e corrección das irregularidades
é máis difícil. Adega estima que

na maioria dos casos os caudais ecolóxicos non se respeitan,. agás nos momentos de
maior ·invernia, e que a miudo
as minicentrais traballan todo o
ano, cando habitualmente as
concesións. só autorizan o funcionamento. durante periodos
que non abranguen máis de catro meses.
A respeito das condicións de
concesión e os beneficios que
se obteñen dos proxecto!:i, Bernardo Nóvoa, de Adega e integrante da Coordenadora contra
os Miniencoros, estima que a lexislación redactouse para facili-

tar a proliferación d~stas ·centrais hidroeléctricas. E sintomático o feíto de que haxa solicitudes de proxectos trazadas sobre o plano, sen coñecimento
do terreo. "Agora a Fenosa ten,
por lei, que comprar o quilovátio
por un prezo moi alto e en épocas nas que ten excedente de
produclón -explicou Bernardo
Nóvoa-, a meio prazo baixarán
os prezos de modo que a única
saida para as minicentrais será
a venda da empresa á Fenosa,
nese caso as minicentrais terán
servido para facerlle o traballo
suxo á Fenosa e para lucrar a
caciques locais". +
''

1

Desde a sua apresentación
na Mesa Sectorial de Educación en Febreiro do ano pasado , o proxecto foi fortemente
rexeitado polos sindicatos de
ensino, asociacións de país e
de nais con necesidades educativas especiais, asociacións
profesionais, nomeadamente
o próprio Co/éxio de Psicólogos, profesorado implicado
na orientación educativa ,
membros da EPSAs e distintos departamentos e faculdades universitárías. No mes de
Xuño do ano pasado a própria Consellaria retirou o proxecto admitindo que tiña que
ser debatido coas partes.

É o mesmo proxecto que
fora retirado daquela?
No novo documento recóllese
a x~ralización dos departamentos ao ensino primário,
pero séguese suprimindo a
existéncia das equipas de
apoio externo aos centros . A
Consellaria volve co mesmo
proxecto despois de transcurrido un ano e entrégao directamente ao Consello Escolar
de Galiza, sen unha prévia negociación na me?a sectorial.+
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C~MARCAS

Solicitar~n

ªmediación de Diz Guedes para ·conseguir unha entrevi$ta con Aznar

A Plataforma de Ferrolterra

reclama a declaración de zonci de emerxéncia sen éxito
-0- P. CASTRO

Médio cento de membros da
Plataforma Cidadá de Ferrolterra concentráronse o pasad o Martes 1 O de Febreiro
diante das dependéncias da
Delegación do Governo para
solicitar unha entrevista co
seu titular, Xan Miguel Diz
Guedes. Nove representantes conseguiron ser recebidos polo delegado do governo quen non deu o seu apoio
explícito para a declaración
de zona de emerxéncia nen
se comprometeu a mediar
para que o presidente do governo central, José Maria Aznar lles conceda unha entrevista. A plataforma anunciou
que continuará coas mobilizacións mentres non se aclare como se paliarán as graves perdas económicas que
o corte da ponte das Pias
está a provocar na comarca.
Pésie ter accedido a entrevistarse cos representantes da
Plataforma Cidadá de Ferrolterra , o delegado do governo,
nop se comprometeu a mediar
en nengunha das reivindicacións que se recollen no documento que lle apresentaron.
Diz Guedes preferiu respos1ar
con evasivas e os membros da
pla1qforma desconfian mesmo
que se poida contar coa administración galega para intervir
no conflito diante do governo
central e que a comarca sexa
declarada zona de emerxéncia.
As demandas da Plataforma
son moi explícitas . Exixen a
declaración de zona de emerxéncia para toda a comarca, a
imedia1a construcción da au1ovia Fene-Ferrol , tendo en conta

as alegacións apresentadas
polos concellos de Fene e Narón e a urxente construcción
dunha ponte de ca1ro vías,
contemplando ademais un novo trazado cunha circunvalación para que se desconxestione o tráfico de Fene.
No documento apresentado ao
delegado do governo tamén se
recolle a elaboración dún plano
de emerxéncia sanitária, afortalar os servizos de transporte
público, a axilización das xestións administrativas através
dunha ventanilla única, a chegada da transcantábrica a Ferrol cun enlace coa autovía do
noroeste e a valoración das
perdas económicas no tecido
industrial , empresarial e de calquera persoa física ou xurídica

mediante cobertura económica
institucional.

vendas reducíronse entre un 20
e un 50%.

Perdas económicas

Pero as perdas afectan tamén
ao sector do transporte de mercadorias e ao de hdsteleria e o
que máis temen os afectados é
que o accidente provoque un
cámbio de hábitos nos clientes
da comarca que antes ian facer
as suas compras á vila. Os comerciantes comprometéronse a
manter a sua protesta, con
apagóns todos os martes, ao
tempo que se espera para este
Venres unha grande concentración, convocada pola Plataforma Cidadá, polo cumprimento
do primeiro mes tras do sinistro
e para que as autoridades non
esquezan que ainda non se
solventaron os problemas que
afectan á cidade. +

Un dos sectores que está sentindo de forma máis ·inmediata
as perdas económicas provocadas polo corte da ponte das
Pias é o do comércio. A asociación de comerciantes sumóuse ás mobilizacións cun
apagón ás oito da tarde do
martes dia 1 O, deixando só
acesas as luces de emerxéncia
como reclamo para que se faga
efeitiva tal declaración para a
comarca de Ferro!.
Tras dunha primeira avaliación,
os comerciantes estiman que
perderon unha média de
30.000 clientes diários e que as

reserva terreos para unha universidGde privada
mento Específico G13.01 de
Castro de Elviña-Universidade
reserva 31,75 hectáreas de solo
en catre áreas: unha para uso residéncial universitário, outra de
vivendas de baixo e duas plantas, outra para equipamento dotacional público e outra para parcelas calificadas como equipamento privado de uso dotacional
universitário que ocupa dez hectáreas e que ten a mesma superfície que hoxe como o campus
de Elviña e que poderia albergar
várias faculdades, escalas ou
institutos universitários privados,
segundo denúncia o BNG.
Sen embargo, o chefe de prensa
do conc~llo da Coruña, Alfonso
Queijo, desmentiu que se trate
de solo para unha universidade
privada. "Hai reserva de solo residencial e comedores de uso
privado a petición da própria

Universidade da Coruña, pero
non son para unha universidade
privada", asegurou Queijo, que
negou as denúncias do BNG.
O Bloque criticou o "ocultamente" co que se levou esta calificación do solo e pediu que se
aclare se hai inciativas que a
xustifiquen e cal seria o seu in- ·
terese social.
Hai tempo que se puxo eneal da
mesa a posibilidade de instalar
na Coruña algun tipo de institución universitária privada vencellada ao Opus Dei e aes estudos
de mediciña. En 1989, cando
comezaba o conflito polo posíbel peche do Hospital Militar da
Coruña, desde _a alcaldia da cidade, que se negaba ao cámbio
do uso do hospital, suxeríuse un
concerto cunha univ-~rsidade
privada -mencionouse á de Na-

A const~ución dunha pista
de servizo para a
concentración parcelária
en Castañeda-Rendal
(Arzua) e_stá a provocar a
tala masiva de carballos
centenários, segundo
denunciou a Asociaciónpara a Defensa Ecolóxica
da Galiza, Adega, que
manifestou que non ·"está
claro o dimensionamento
da pista nen o servizo que
vai prestar". Os feitos
foron comunicados por
escrito á Subdirección de
Protección Ambiental da ,
Xunta de Galiza e tamén ao
Servizo de Protección da
Natureza da Garda Civil,
pero non se evitou a corta
masiva.+

Peden o uso público
da illa de Tambo .

O Plano Urbano da Coruña

En concreto, a Área de Planea-

O fiscal pede sete anos de ·
cárcere para o alcalde do
Vicedo, Isaac Prado Villapol
(PP), pola presunta comisión
de delitos continuados de
falsidade e malversación de
caudais públicos, segundo se_
extrae do escrito de
calificación que a fiscalía
entregou no xulgado de
instrución número dous de
Viv'eiro. Nos últimos catre
anos Prado Villapol percibiu
irregularmente dietas por
unha cantidade total de
sesenta millóns de pesetas.
O caso estaba a investigarse
desde merados do pasado
· verán e por el o alcalde do
Vicedo será xulgado por un
xúri popular na Audiéncia de
Lugo. Desde hai dous meses
tamén está aberto un
procedimento contra o
rexedor por presunta
prevaricación. •

Tala masiva de carballos
centenários en Anua

Meilán desminte que interese ao Opus eprepara unha Fundación para seguir no reiterado

A revisión do Plano Xeral de Ordenación Urbana da Coruña,
que se tramita na actualidade,
contempla, na zona da Universidade en Elviña-Castro, un ha .
ampla área de várias hectáreas
destinada a uso universitário,
entre elas a docéncia privada.
Ao tempo que o reitor da Uni- ,
versidade da Coruña, Xosé Luis
Meilán Gil, desmentía a intención do Opus Dei de promover
unha faculdade privada de Medici ña, o BNG local perguntou
que posibilidades hai de que unha imobiliária apadriñe a instalación na cidade dalgun tipo de
ente universitário privadu. Meilán, pola sua banda, prepara unha Fundación de carácter privado c.on amplos poderes que lle
permitiría seguír á frente da Universidade.

Pédenlle sete anos
de cárcere ao alcalde
do Vicedo

varra, do Opus Dei- conservando tamén o seu uso hospitalário.
O comité de empresa rexeitara
esta posibilidade, pero a polémica se extendera até 1993 e
arredor ela tamén fara mencionado Meilán.
Por outra banda, Meilán Gil ultima a preparación dunha Fundación privada coa participación de
várias entidades que teria amplos poderes sobre as propriedades imobiliárias da Universidade e que ·presidiría Meilán.
Con esta institución, Meilán non
teria que modificar os estatutos
para seguir á frente da Universidade, xa que está a piques de
concluir o segundo e último
mandado ao que autorizan os
estatutos universitários. Parellamente, a xestión particular da
Fundación convertiria de feito á
Universidade nun ente privado. +

O uso público da illa de
Tambo, situada ña ria de
Pontevedra entre Combarro e
Marin, é reivindicado polo
BNG no Parlamento através
dunha proposta formulada
polos depútados Bteito
Lobeira e Salomé Alvarez. O
aceso á illa, formalmente
adscrita á Escala Naval de
Marin, está proibido a civis,
ainda que o seu valor militar
sexa nulo. Só canta cun faro,
un pequeno peirao e unha
corte de parcos, de
propriedade militar. Mália que
hai sete anos que o
Parlamento aprobara
comezar xestións ante o
Governo central para
restabelecer o uso público de
Tambo, até agora non se
tomou nengunha iniciativa.
Os deputados nacionalistas
solicitan que se convirta nun
parque natural. Como xa
denunciara ANT no seu dia,
militares coa sua família
disfrutaban da praia de
Tambo á qüe chegaban en
embarcacións da Esco~a
Naval. +
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Intereses comuns PP --CIU
MANuELCAO

O Ministro de Administtacións Públicas, Mariano Rax i, pa a
por ser un dos membros do Gabinete Aznar que mellor se entende cos nacionalistas cataláns. As contínuas visitas a Barcelona e as loubanzas que lle dirixen Pujol ou Ourán Llei9a parecerían, vistas desde aquí, sulprendentes e excesivas. E o caso
que o actual ministro é ben coñecido na nosa terra pola súa
hostilidade contra os sinais de identidade galegos, velaí a súa
manía contra do noso idioma equiparábel ao da besta negra
h.erculina. Raxoi parece ser unha persoa intelixente, dialogante e séria, polo que non tería dificultade algunha en practicar o
noso idioma sendo só unha incornprensíbel galegofóbia a que o
leva a esta actitude. T al vez, esa característica do galego da e caleira que non se sabe se ube ou baixa debe guialo a ter un
comportamento radicalmente diferente diant do óci cata1áns non sendo descartábel que <liante deles declare compr nder corno galego boa parte das úas reclamación . Esta é unha
explicación, pero existen outra .

Na década dos setenta o nacionalismo pedira a cricición dun tren de laminado que completase a produción de San Cibrán. A Xunta
nunca puxo énfase nesta reivindicación.
DELMI ÁLVAREZ

OEstado vendé lnespal, que produce o20°/o da alúmina eurqpea, aAlcoa

ªº

A'quinta empresa galega'
p~sa
e<>

•

•

a mans norteamericanas

M.V.

Desde a pasada semana a
empresa lnespal é propriedade da multinacional norteamericana A/coa que aumenta
así de maneira importante a
sua cota de mercado en Europa. Hai dous anos xa se fixe ra coa empresa italiana
Alumix. A empresa pública
lnespal conta con 4.500 trabal l adores, deles 2.100 en
Galiza. A sua situación económica actual é saneada e
opera con normalidade, segundo os· informes do seu
Consello de Administración.
A venda de lnespal afecta fundamentalmente a Galiza, onde
obtén o 74% dos seus ingresos , situándose en território
galega a totalidade da sua prod u ció n de alúmina, a maior
parte da de alumínio básico e
un parte considerábel da de
alumínio extruido. San Cibran
no norte de Lugo e A Coruña,
son as duas localizacións das
plantas galegas. De Galiza recibe lnespal a electricidade
· (hai anos o 50% da enerxia
que se producia no noso país
ia para a factoría de San Cibrán) que paga
un prezo
fortemente subvencionado. Tamén se nutre aquí de ·bauxita
necesária para a produción do
alumínio básico.

a

lndústria de enclave
Polo seu volume de ingresos,
lnespal é a quinta empresa ga1eg a, só detrás de Citroen,
Repsol, lnditex e Unión Fenosa, pero foi calificada en numerosas ocasións como indústria
de enclave , tanto por nutrirse
de matérias primas baratas,
como por non completar en
Galiza os cicl9s produtivos aos

que dá orixe a produción de
alumina e alumínio metal. De
feito a~ plantas de laminado situanse en Amorabieta, Sabiñánigo e Alicante. A maiores debe facerse notar a forte contaminación .causada pala factoria
de San Cibrán e o feito de que
o staff así como o domicílio social (do que deriva o pago de
impostas) da empresa radicou
sempre en .Madrid.
A multinacional A/coa, con sé
central en Pittsburg, Filadélfia,
é o primeiro produtor mundial
de alumína e alumínio. Canta
con 178 fábricas en 28 estados
e con 76 mil empregados. O

Con ideramo que se dan unha érie de intereses común entr
o Partido Popular e o nacionali ta catalán qu c nfir n á
súa alianza un carácter de estratéxica e de long pr zo qu
conviria ter rnoi en conta. En efecto, o PP d Aznar
cionalisrno catalán camiñarán m ito temp xunto
apar an
ou colocan nun segundo plano t rna qu nada teñen qu
r
co seu interese fundamental: rnanterse no poder. Un oportuno
reparto de papei conferirá a e ta alianza unha estabilidade a
proba de conflitos. Sendo Cataluña aportadora neta de moito
dos fondos estatais existe un interese claro en reducir a cuantía
<lesas prestacións. Velaí a reclamación dun modelo de financiación aproximado
concerto vasco que até pr -prio p
ten que ir asumindo se quere ter algunha po ibilidade na vindeiras eleicións autonómicas. Cataluña non pode eguir e,
bre todo, non ten por que eguir financiand todo un entramado institucional que nada lle aporta, pero que favorece mái
aos partidos de esquerda que a direita tradicional. A redución
<leste aparello estatal sen que afecte á e tabilidade ocial é rnái
factíbel e asumíbel pola direita clásica que, <leste xeito, podería
facer valer os seus priviléxios herdados.

c

seu mercado até agora situábase nun 56% nos EEUU, nun
17% no Pacífico non americano, nun 14% en Europa e nun
13% no resto de América. Coa
adquisición de lnespal, Alcea
duplicará os seus ingresos en
Europa (de 151 ·mil a 300 mil
millóns). lnespal de San Cibrán
atinxe por si mesma unha produción equivalente ao 10% da
producióri total de Alcea e a
máis do 20% do conxunto da
produción europea.
Alcoa ten prevista a construción
dunha planta de extrusión industrial , estando ainda por definir a sua ubicación.+
O presidente do Governo español, José Maria Aznar e o (atalán Jordi PujoL

A Xunta non opina
A venda de lnespal está enmarcada nunha estratéxia global de privatizacións.que teñen
como obxetivo obter fondos
para disminuir o déficit orzamental do Estado, até acadar
as condicións que exixe o Tratado de Maastricht. O éxito
momentáneo desta política
non pode ocultar que se despilfarra .un capital público cus. ,t9samente acumulado.
O grupo lnespal conta, sen
embargo, cun capital social de
dimensión relativa, de maneira
que a sua venda non é das
máis significativas á hora de
engrosar as arcas do Estado.
A transación pon ante todo en
mans dunha multinacional unha cota de mercado importante. De feito, unha vez normalizada a situación e a producióti,
o valor de mercado do capital
social , segunoo a estimación
dos expertos, poderia triplicarse, resultando a empresa ame-

ricana grandemente beneficiada coa operación.
A venda obedece ao acordo
tomado polos governos dos
principais Estados europeos
nas suas reunións periódicas
de abrir as fronteiras ao capital
internacional e liberalizar absolutamente os seus movementos. Oeste proceso derivará
sen dúbida unha conformación
a cada máis rnonopolística dos
principais núcleos da economía. ·Os Estados reservan para
si uns poucos sectores estratéxicos. Non é casual que Galiza, con escaso poder político,
· actue sempre como moeda de
cámbio e que os seus sectores
señan os menos defendidos.
Pésie a importáncia de lnespal
para Galiza, a Xunta non opinou sobre a venda, igual que
viña deixando para a oposición
a reclamación de que se
desenvolvesen en Galiza os ciclos produtivos completos .+

'O PP oferece austeridade,
adelgazamento público,
privatización. Exactamente o
axeitado para Cataluña"

As políticas de esquerda tipo PSOE ou IV necesitan sobre todo de fondos quy, naturalmente, han de proced.e r das ár~as
rnáis avanzadas do Estado que se verán privados deles para financiar infraestruturas ou equipamentos esenciais para a competitividade da súa economía. Os partidos de esquerda han
gastar en educación, saude e servícios básicos, ademais de proveerse do necesário para si mesmos e iso sae dos impostos. O
PP, en troques oferece austeridade, aforro, adelgazamento do
sector público, privatización e libre circulación dos factores .
Exactamente o axeitado para Cataluña. Se o PP é capaz de
controlará caverna e o PSOE non é capaz de artellar unha alternativa autonomista e progresista para España o PP está máis
preparado para dominar o Estado á maneira tradicional cedendo o inevitábel para conservar o principal. Con rodo, CIU de- bería someter a Raxoi a un exame oral final de credibilidade
autonomista: falar en galego, non en catalán, en público.+ .
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ACIG saca dos
orzamentos a conclusión
contrária da Xunta
"Ante a presentación pública
dos Orzamentos de Galiza para 1998 -sinala a CIG (lunha
nota feíta pública- e fronte ao
despregue propagandístico.para facer aparecer as cantas públicas deste ano como paso
adiaríte para a criación de emprego, a realidade é que, á luz
dos dados publicados, cabe tirar e)5actamente a conclusión
contrária: que estamos diante
dun má notícia para o emprego". Segundo a central
nacionalista, os in.vestimentos
reais "só se incrementan nomínalmente nun 0,34%, resultando disminuidos se ternos en
canta a inflación".
"Lamentabelmente -engade a
CIG- consolídase a política de
redución dos inves1imentos públicos en contradición coas re- comendacións do Consello
Económico e Social de adicar
ao investimento público un mínimo do 5% do PIS galega".•

A era

da 'burocrácia total'
baixo mando alemán,.
vista por Saramago

Antón Sánchez Rios co seo neto, en Cabo de Cruz:. Pasau 22 horas aboiado no mar.

Denúncian que atripulación do barco fara recortada várias veces nos últimos anos

A empresa Contenemar non aclara que fallou
río Delfín del Mediterráneo nen nas lanchos salvavidas
~

G. LUCA

A Inspección de Buques poderia tet entregado ao armador
do mercante Delfín del Mediterráneo que afundiu entre cabo
San Vicente e a llla da Madeira
o pasado dia 2, un certificado
de seguridade 11on acaido ás
condicións do barco, segundo denunciaron fontes sindicais dos traballadores do mar.
O segredo que a navieira Contenemar garda sobre as circunstancias do naufráxio, suscitou
preguntas desde várias ins1áncias sobre as razóns que decidiron ao capitán o abandono do
cargueiro e as circunstáncias
que rodearon o resgate, no que
perdeu a vida o xefe de máquinas, natural de lrún. Dos catorce
tripulantes, nove son galegas.
O De/fin del Mediterráneo pasou
o estudo de estabilidade cunha
cubertada de case douscentos
contenedores pero cando navegaba con mar arborada e vento
de 50 nós (90 quilómetros) á 200
millas da Madeira perdeu vários
destes enormes caixóns de ferro
que pesan arredor de 20 toneladas por unidade. Unha versión
que traballadores da empresa armadora non quixeron confirmar
nen negar, recenta que o temporal arreciara ás doce da mañá do
día 2 cando o barco navegaba
sobre un dorsal submariño que
reduce a sonda até 45 metros.
Deste relato despréndase que o
barco non teria moderado máquina ao atravesar unha posición na que podía preverse .un

empioramento do estado da
mar. Os sindicatos denúncian
que unha dotación de catorce
mariños para un barco de
120.000 toneladas pode abrigar
a apurar os tempos de descanso até menos de seis horas, con
intensidades altas de traballo e
menor atención nas guardas.

Contenedores aboiados
O certo é que o barco perdeu
vários contenedores como confirmou o mercante francés Magnifique que estaba só a 14 millas náuticas do De/fin del Mediterráneo, pero non puido achegarse a el á marcha prevista po-

M.

la presenza de várias destas pezas de carga aboiadas no rumo
de encentro.
Un destes contenedores de ferro de 20 toneladas , arrancado
da cuberta palas valgas, foi por
acaso o que puido causar unha
vía de auga no casco. O armador non aclara se foi esta a causa da fenda no casco nen que
clase de reparacións quixeron
praticar durante as catro horas
que loitaron por salvar o barco,
antes de lanzar un sinal de socorro; tamén non houbo indicacións sobre o funcionamento
das bombas de achique, de revisión abrigada para a obtención
VE!GA

Barreras, cae o telón
Este é o país onde as posturas rnáis escépticas sernpre levan razón e
as informacións xomalísticas de páxina enteira ou -as declaracións
de mesa, con autoridades d~ garabata ao redor, resultan a cotio xogo
de máxia e pompa retórica. O caso é que non hai que agardar anos
para descubrir os tocomochos. Aquí non pasa coma nos Estados
Unidos, onde a povoación debe agardar catro_lustros a que se desclasifiquen os papeis secretos do Pentágono para toñecer as verdades
cotiás que agachan os diários. Aquí abonda cun trimestre apenas para que saia á luz o calote.
Os compradores do asteleiro vigués de Barreras informaran hai ben
pouco, incluso con planas de publicidade paga, que eles· non tiñan
interese nos terreos. Ao cerre desta edición sabiase que o govemo
aceitaba ceder a propriedade deses terreos á empresa. A ver canto
tardan os vigueses en ver o chan industrial de Barreras convertido en
solo- urbanizábel. E, no médio, uns sindicalistas de CCOO e UGT
que participan como actores .de reparto en todo o acto teatral.•

do certificado de seguridade.
O sumário do naufráxio poderá
aclarar cal foi a razón para que
alomenos tres balsas de salvamento fallasen. Membros da dotación do portahelicópteros Argus, que recuperaron a trece
dos catorce tripulantes, cantan
que viran sobre o mar tres balsas de goma non tripuladas pero un avión portugués enviado
polo centro de salvamento de
Lisboa avistara antes catro balsas, tres delas tripuladas. Estas
embarcacións de salvamento
están pensadas para non embarcar nen en condicións extremas de mar. A sua revisión cada seis meses é unha das reclamacións máis repetidas polos
sindicatos de mar e unha das
que máis relean as empresas. O
contramaestre Sanchez Rios sinala que tiveron que abandonar
a balsa na que el escapaba de
temporal con outros sete tripulantes máis "porque comezou a
facer auga". Moitos mercantes
levan instalados nestas xangada·s emisores de emerxé·ncia
que transmiten a posición a te. rra por satélite. As do De/fin del
Mediterráneo non levaban esta
clase de accesório.
Unha vez en terra, escoitáronse
gabanzas paca a provisión de
traxes térmicos de supervivéncia coma o que salvou a vida do
boirense Antón Sánchez Ríos
despois de estar 22 horas
aboiado pero non se aclara por
que os doce tripulantes salvados o mesmo dia 2 tiveron que
permanecer aboiados no mar
durante 12 horas. +

"Lamento que o Estado español e Portugal non
esteñan actuando de ponte
co Sul empobrecido", sinalou o escritor portugués José Saramago, durante a presentación da sua última novela Todos os nomes. O
cañdidato ao Nobel de
Literatura denuociou que,
despois do império
~mglosaxón, imporase en
Europa o império alemán. O_
autor de novelas tan importantes como Levantado do
chao ou O ano da morte de
Ricardo Reís dixo tamén
que "estamos a entrar nunha era de burocrácia total"
que borra identidades. Ao
redor do tema da burocrácia
xira precisamente a sua últi:
·ma obra.+

'O diálogo social da
Xunta é só propaganda',
-segundo a CIG
A CIG xulga como "ridícula" a
cantidade de 7.000 millóns
pendentes de asignar en función dos acordos sobre
emprego aos que se poida
chegar nas reunións cos sindicatos e a patronal, tendo en
canta que neste momento hai
máis ae duascentas mil
persoas en paro. A central nacionalista lamenta tamén que
a Xunta non escoitase a opinión dos sindicatos á hora de
evaluar os orzamentos, como
fixera en anos anteriores , actitud e que contrastaría coas
constantes alusións por parte
do governo galega ao "diálogo
social". De feíto a Xunta foi
moi renuente a i.ntroducir o
debate sobre os orzamentos
no marco da mesa criada para falar do emprego, aceitando a última hora que fose un
dos temas colaterais nunha
das mesas temáticas que se
prentenden criar.+
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la vir declarar ante Garzón co~o na_
i ~-e 9es9parecido erew~sal.iada

Morre-carmenCOmes, emigfunte e Nai da Praxa·de Maio
-

--.·

'

ra mín era unha nai e
por iso vivía comígo.
Entraron dez uniformados e destrozáronme a
casa. Despoís souben
· que o facian ¡:¡ara conseguir prender a Mi :
guel Angel que estaba
fóra. Soltáronme no
78, é tiven a sorte de
non ir, á casa, porque
esa mesma noíte fóronme buscar para matarme , como facian
moitas veces con esas
falsas líberacións".

-0- XAN CARBALLA

Viña de facer a ronda dos xoves das Nais de Maio, en Córdoba (Arxentina). Aos seus
case 85 anos seguia sendounha marabilla_ver o seu entusiasmo na pelexa pola vida.
Unha moto levouna por diante
o 5 de Febreiro, cando estaba
a preparar unha próxima viaxe para declarar no proceso
aberto en Madrid polos desaparecidos. O seu fillo Miguel
Angel, aquel que lle dicia que
-sempre debia levar a cabeza·
ben alta, foi unha das vítimas
da feroz represión -militar. A ·
própria Carmen Comes botou
dous anos no cárcere e salvouse do crirne de pura sorte.
.Carmen ·Carnes ten uri lugar na
históría do país, e tena por merecimento próprio. Todos os que a
tratamos quedarémonos coa sua
alegría e a sua capacídade para
saír ·adíante no marasmo abrumador que foroh moitas etapas
da sua vida. Contóunola en
Agosto de 1989, sentada nun
banco de pedra da Praza de
Maio, e aquela narración fíxose
libro tempo despois (Hasta la victória siempre. Ediciós do Cas~ro).
Foí a vida dunha emigrante, expulsada de Sisán (Ribadumía)
no ano 1928 .pela necesidade,
que despediu á sua nai no porto
de Vilagarcía, para ingresar no
Chiado, un barco da Mala Real
Inglesa, que facía rota a Arxentina, ''fóime despedir mamá, pero
non houbo bicos, nen abrazos,
non se levaba. Quedoume _gravada aquela imaxe dela cos brazos caídos, ollando marchar a
unha nena que só tíñá dezaseís
anos e á que xa nunca volvería
ver. A notícia da sua marte chegoume por carta; várías semanas despois de suceder".

voluntários que saían para
axudar á República e acudíamos ao porto a despedi~os. Aí
fun abrindo os ellos. Cando no
49 tíven a meu tillo, Miguel Angel, expliqueille como tora a
miña vida de traballadora, e el
formouse nesa visión de xusti-

Carmen incorpórase
axiña ao movimento
das Nais da Praza de
Maio e desde entón forMUNDo CAL
ma parte entusiasta
za. Adorábame e eu a el, e dideste movimento de loitadoras
ciame que nunca debía baixar
que despedian na prensa ara cabeza';.
xentina "á nosa querida Carmiña, que nos ensinaches a militar con alegria e a cantar a baiA Carmen metérona no cárcere
lar en médio da dór. A vós, que
antes do 76, por ter con ela á
nos segues axudando co teu
nai dunha rapaza guerrilleira
que estaba desaparecida. "Paexemplo, pura luz".•

ABOA, NAI .E AMIGA
MUNDO CAL
Confeso que tiven un certo medo cando chamei desde lq.uique en Chile, porque habia meses que non sabía dela, e aos seus 86 anos poderíase atapar non _todo o ben qu@. alguns quixéramos. A sua voz polo teléfono tranquilizoume. Crucei os Andes sen temores,
agardando o seu encontro en Córdoba. Estaba tan
guapa, forte e.delicada coma sempre.
Foron 48 densas horas na sua .casa, compartindo palabras, abrazos, comidas e paseos. Escoitei a sua dor
polos 20 anos das aboas _de maio, pero tamén polo
povco respeito que se ten pola xuventude, pela
desastrosa situación do sistema educativo arxentino,
e en todo o mundo, porque os xóvenes eran agora a
sua forte preocupación.

!

A testemuña de Carmiña -así a
coñecíá todo o mundo na Arxentina, e asi a despediron as Nais de
Maio nunha emotiva esquela-,
estreméce pola intensidade coa
que canta, no 'libro que escribíu a
xornalista Beatriz López, a sua ínfáncía galega sempre florecendo
na meinória, e os anos nos que
unha rapaciña chegaba á grande
cídade que era Bós Aíres nos
anos 30. "O primeiro traballo foi
botar cinco anos nunha fundición
de bronce, con vínte polacos e un
asturiano, Próspero. A maiores eu
tiña que facer o almorzo para todos ás seis da mañá e moitas veces o xantar. Oormíamos na mes. ma fábrica, respirando aqueles
gases e traballabamos sernpre,
sábadqs e domingos incluidos. Se
enfermabas botábante". .
Seguiron outros empregos, servindo en casas, "superexplota•das, po~que nen permiso che
_daban. para ir ·ao .médico. Daquela dician aquelo de mentres
veñan os galegas non preqisamos burros. Moitas destas mulleres que traballabán de mucamas ·obrigábanas a atender o
neno, que ás veces era un mozo de vinte anos, e non cabían
protestas, porque a necesidade
era moita_ Pasámolo moi mal".

Unha vida de loita
A guerra do 36 politizou a moitos emigrantes, "había moitos

AMesa protesta p~la
única cópia en galego
de A Noiva cla Medianoite

Tiven a sorte de acompañala o illtimo xoves do mes
de Novembro á ronda da Praza de Maio en Córdoba,
con aquela xente da dignidade: Tornamos un café,
Carmen? Unha cervexa, díxome.
A ilusión coa que camiñei do seu brazo ·polo centro
de Córdoba aquela tarde era a mesma que a de cal-

quer enamorado, tal a alegria que transmitía Carmen. Iso era ela, alegria e resistencia.
lnsistiu en acompañarme ao Aeroporto. Dixen que
non me gustaban as despedidas. Respondeu que
tampouco, que nos miraríamos en Galiza moi pronto , quizais este verán. Botou a andar na contraluz
do terminal, e perdeuse nas escaleiras. Non quería
pensar conscentemente pero tiven unha sensación.
Cor:rin cara o final da sala e alcancei a mirar como
baixaba con algunha dificuldade, a sua man dereita
acariciaba o pasamáns. 86 anos de loitas e sofrimentos.
Onte, 6 de Febreiro, unha voz amiga deume a nova
da sua morte por teléfono. Cheguei a casa, refuxieime no concerto para bandoneón de Astor Piazzola e
sorprendirune chorando como non o facia desde hai
moito tempo por nada, nen por ninguén.
Descanse en paz Carmen Comes e todos e t da
aqueles que coa sua resisténcia e xenerosidade nos
dan a vida.+
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Gasolina e liñas
de teléfono
eróticas .na canta
do con_cello
da Guarda
Pu;ifita~ión Álvarez, alcaldesa
da Guarda polo PP, terá que
respo~tar á acusación que o
grupo sociahsta, na oposición,
fai en relación aos gastos partí-

culares que alguns concelleiros
cargan ao concello. Xosé Manuel Domínguez Freitas, portavoz do PSOE no concello, solicita respostas e averiguacións
sobre o feito de que os concelleiros populares enchan o depósito do seu coche a conta do
concello.

prios concelleiros. No recibo
aparecían tamén conferéncias
con liñas eroticas. Domínguez
Freitas non admite culpabilizar
aos traballadores. para salvar
aos concelleiros do PP.

Agora o problema céntrase na
gasolina e gasoil. Afirman que
cinco concelleiros repostan sen
Hai _semanas, o próprio Domínnungun xustificante de gasto
gu~z. Freitas advertia de que no . combustíbel que cargan ao conreci.bo ·de ·telefono do concello
cello: Agora non vale culpar aos
funcionários, ·segundo o PSOE,
da Guarda aparecian .numeros
xa que chega con comprobar as
chamadas- intemacionais realifacturas apresentadas; que inzadás fóra do horário de fundocluen a numeración das matrínamento das dependéncias municipais. Ante o gasto desmesu- · culas. Algun dos concelleiros
rado, o representante soc,ialista
tamén botaba gasolina no seu
automóbil en dias festivos. O
perguntou á equipa de govemo
PSOE pede que se devolvan os
(o ~P ten _sete concelleiros que
se coaligaron con Independencartos malgastados e que dimites do Baixo Miño), e este destan os implicados. Ademais siv iou a .a tención dicindo que ·nala a responsabitrdade política
"serian os funcionários os que
de Purificación Álvarez que
chamaban". O PSOE, sen em"como consentidora, debería dibargo, asegura que son os prómitir detrás deles".+ -

Só na sala Yelmo de Lugo pódese ver a película A noiva da
medianoite, do director Antonio
simón. No resto das salas do
país a versión dístribuída é en
castelán polo que A Mesa pota
Normalización Lingüfstica fixo
pública unha protesta. A distribuidora, United lnternational
Pictures, dispón de quince cópias en castelán e unha en galega, o cal, como sinalan desde A Mesa, é ''totalmente insuficiente para cubrir a
proxección da película nas salas galegas". A película, baseada nun guión de Rubia Barcia
e protagonizada por Nancho
Novo, Paco Rabal, Juan Diego .
e Esperanza Roy , está
subvencionada con 26 millóns
de pesetas da consellaría de
Cultura e a Compañia de Radio Televisión de Galiza asinou
un convénío reservándose os
direitos de emisión polo que
aportaba aproximadamente un
18% do orzamento. •

Actos de solidariedade
co insubmiso Pibe
O Xoves 19 de Febreiro ás 11
da mafiá celebrase na
Audiéncia Provincial de Pontevedra o xuízo ao insubmlso
GabrielSánchez,Pibe,que
fóra anulado con anterioridade o 30 de Maio despois de
producirse unha carga
policial e duas detencións.
Desta volta participarán
como testemuñas o presidente da CIG, Manuel Mera, o deputado do BNG, Alberte Rodriguez Feixoo, Antón Reixa,
Raquel Villanueva, directora
do Instituto de Redondeta e
Quino Rafael coordenador de
Entrepovos. Ademais da concentración que para ese dia
ten convocada a Asemblea
Nacional de Obxecclón de
Conciéncia (ANOC) o Venres
13 celebrarase unha cea de
solldarledade no So/mar de
Cesantes e o Martes 17 na
Casa da Cultura de Redondeta un encentro de poetas en
Redondela, acto no que
tamén se apresentará o libro
Bis a bis adicado aos lnsubmlsos presos na prisión militar de Alcalá de Henares Ellas
Rozas e Ramiro Paz.•

Unha senténcia
recoñece o direito
á vivenda por riba
do direito á propriedade
Unha xufza de Madrid absolveu
a dous mozos okupas ao recoñecer na senténcia que o direito_á vivenda, recoñecido na
Constitución, está por riba do
direito á propriedade. A maxistrada non atendeu á petición do .
fiscal quen solicitaba 120.000
pesetas ou dous anos de cárcere no caso de impago. A
senténcia tamén recoñece que
os dous mózos ocuparon un in, móbel de maneira pacífica ante
a certeza de que estaba deso, cupado. O avogado defensor
considerou o fallo como un im. portante prec~dente nos procesos por ocupación."+
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Franza non permite ·
a persecu<ión--en·quente
á Ertzaintza

Maria del Carmen Garmendia acompañada palo Conselleiro de Xustiza , Francisco Egea, durante a rolda de prensa.

D. AGUILAR

A policía francesa invitou a
abandonar ese Estado a
· vários veículos da poli-cía
autónoma -basca que, o
Domingo 8 de Febreiro e con
identificación, realizaban
unha persecución en quente
contra un delincuente social.
Os acordos europeuspermiten ás policias aos
Estados membros a realizar
persecucións en quente pero
abrigan a que sexan as
-policias estatais. O feito de
España non pedir incluir nos
acordos ás policias
autonómicas resta eficácia a
eses carpos. O suceso
producíuse cando hai .un
conflito de competéncias
entre a Ert:iaintza e a Policía
Nacional pola protección dos
cargos institucionais do PP.•

Nun seu informe propón contidos, interlocución eprazos para negociar con HB

Ardanza pretende
ser o árbitro dun final dialogado.en Euskadi
~A. EIRÉ

pois nesta situación vaille ben .

José António Ardanza pretende ser o árbitro entre o mundo
abertzale e os partidos integrantes do Pacto de Ajuria
Enea unha vez que deixe a presidéncia no próximo mes de
Outubro, ou xa antes se se dan
as círcunstáncias. Os interlocutores do Pacto creen que só
o liderazgo de Ardanza pode
acadar o consenso entre o bloque democrático, mentres que
desde a Mesa Nacional de HB
unicamente se afirma que o lehendakari "non goza de neng un ha simpatia no mundo
abertzale", pero consideran
positiva a oferta de diálogo.

O Lehendakari José António Ardanza redactou doce fólios nos
que desenvolve o ponto 1O do
Pacto para evitar que sé recorra á
ambigüidade enunciativa ou á
xeneralidade na sua formulación
para realizar políticas sen consensuar ou que este ponto se ignore
totalmente como veu facendo até
de agora do govemo do PP.

O Pacto de Ajuria Enea ten unha
chamada "segunda fase", até de
agora mantida case en segredo
mediáticamente, na que se contemplan uns pontos mínimos para logar a pacificación en Euskadi. O PP veu atacando estas propostas mentres o PSOE se esqueceu tamén delas en Madrid.
A práctica ruptura do Pacto palas
políticas diverxentes operantes
nos partidos que o conforman ,
pésie aos reiterados chamamentos á unidade e á invención de
espfritos como o de Ermua, abrigan a novas iniciativas.
Desde a chegada de Aznar á
Moncloa o Governo central desmarcouse da política do Pacto
que, a-ntes, lle permitía ao
PSOE buscar vias de diálogo.
Esta nova situación obrigou ao
PNV 8: tomar a inlciatrva e pór
de manifesto que os pontos do
Pacto non só se retiren á represión policial e a condenas unánimes, senón que se contempla
a n~gociación.
Agora d que pretende o PNV, co
apoio dé EA, é que os aspectos
claves da política antiterrorista,
como a política penitenciária, pasen polo consenso do Pacto de
Ajuria Enea. Oeste xeito, o PP .
verá freada a sua política de utilización do terrorismo partidariamente sen ·procurar unha saida

Esta proposta foi a que lle entregou a José Maria Aznar na sua
visita do 17 de Xaneiro á Moncloa e o 12 de Febreiro abordará o mesmo tema co secretário
xeral do PSOE, Joaquín Almunia. O que alguns interpretan
como "o seu testamento político
como árbitro do Pacto" vai moito
máis alá. Ademáis de tentar deixar definida claramente a amplitude do acordo de Ajuria Enea,
Ardanza postúlase como árbrito
entre os integrantes do Pacto e
o movimento abertzale. O Lehendakari propón un marco claro sobre que e como dialogar:
contidos , interlocución e prazos.
PP e PSOE, segundo afirma El
País, consideran que "só o liderazgo de Ardanza, tras dez anos
de arbitraxe, pode conseguir o
consenso entre o bloque demo-

crático". Pola sua banda, Joseba Permach, coordenador en
funcións da Mesa Nacional de
HB, deixa claro que Ardanza
"non goza de nengun tipo de
simpatia na esquerda abertzale,
pois foi o abandeirado do isolamento político e social de HB".
Ainda asi, ve posittva a oferta de
diálogo e móstra.se aberto a estudar o plano proposto polo Jehendakari, ao tempo que considera bastante desesperanzadoras as primeiras reaccións do
PP e o PSOE a esta proposta
de Ardanza.

Unha via de saida
José António Ardanza parte
neste documento de que ETA
ten a guerra perdida, pero que o
Estado tampouco a ten gañada
seguindo só a via policial. Ante
este impasse sen capacidade
de desequilibrar a situación,
considera necesário o esforzo
de todo o bloque democrático
para ofecer un portelo de saida
para ~TA. Descarta que ETA ·
abandone a sua estratéxia por
convicción ou por presión social,
quer dicer, sen existir unha negociación.
Daquela o que fai Ardanza é
precisar un ha. proposta especifi-

cando a formulación xenérica de
diálogo que se precisa no punto
1O do Pacto. Despois dunha década de presidir o Pacto, realiza
unha ampla reflexión concretando a proposta de diálogo. O documento está dividida en duas
fases. A primeira delas é a procura dun novo acordo político
en todo o bloque democrático
do País Basca. O diálogo prévio
ao acordo non teria límites e debería ser aceitado, íntegro, polo
Geverno central. O PP e PSOE
non queren admitir este extremo
pois consideran que de ser os
partidos de Euskadi os que marquen o acordo para negociar
con HB, este consenso é capaz
de desbordar as sas pretensións que situan a negociación
exclusivamente na Constitución
e no Estatuto de Gernika. Aí entrari an os intentos da Terceira
Vía (Elkarri) para canear a
Constitución e lograr como primeiro paso a incorporación de
Nafarroa.
H B critica a metodoloxia proposta por Ardanza por.que "pretender convidarnos despois de que
o resto se teña posta de acordo
no"n é democrático nen de recibo, se verdadeiramente se quer
·entrar d.é'" xeit6 Fsério nun ·prnceso dépafidc~éión'' .-.- • ·. ' ·

~
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dés e sacar conclusión do,c;iue
Segundo Joseba Permach, HB
ali está a pasar".
.·
vaise "mover e arriscar nos
próximos meses para dar pa.
Ardanza tén:ielle á capacidade
sos adiante, pero tememos
de iniciativa destos movimenmoito que o Estado non teña
tos abertzales. No seu docuvontade de dialogar, mália as
mento afirma qúe foi sémpre
espectativas que se criaron
ET~ quen levo a ·iniciativa
sobre o cámbio d·e rumo de
HB". HB, segundo Permach, . nas distintas conversas e dec retou as diversas tréguas,
está disposta "a desbloquear
collendo sempre descolocaesta situación". Os abertzales
dos por unha ou outra razón
van poñer proximamente en
ao Governo -e aos partidos do
marcha unha rolda de contacbloque democrático sen unifitos con diversos partidos, sincar. Con esta proposta pretendicatos e movimentos sociais
de tamén adiantarse a H B e a
"para analisar o proceso irlan-

u

Os enfermos terán que.
pagar integramente
laxantes, antidiarreicos,
antiemorroidais, e os
analxésicos e
expectorantes máis
usados. O segundo
medicamentazo, promovido
polo Governo central e
apresentado o Mércores 11
polo ministro de Sanidade,
Xosé Manuel Romai
Becaria, suma 869
especialidades
farmaceúticas novas aos
800 medicamentos xa
excluidos do financiamento
público en 1993 polo PSOE.
lnclúens~ produtos para o
tratamento de trastornos
leves e comuns que
constituen máis do 60%
das receitas dunha
consulta de mediciña xeral.
. O Partido Popular prevé
aforrar coa medida 33.500
millóns de pesetas
anuais.+

Cri~can

as penas
propostas polo PP
p_ara delitos contra
a liberdade sexyal

O )<oves ' 12 oe Fepreiro o
pleno do Congreso debate a
· reforma do Gódigo Penal coa
que o Governd central intenta
endurecer as normas relativas
aos delitos contra aliberd.ade
. 1 ..
$exL,1ai;'.eñ con-~reto os que'·se
_, - .refi_ren aos abusos sexuais; o
ETA que'; con toda seg,urida- ~xibibionismo e a ·p:rositución.
· de menores. O PSOE ten
de, vai moyer ficha antes. das
apresentado Ur)ha emendá á
eleicións ~ cómo fix·a sempre.
. totalidáae e"xa inslou a cru a
Ao · mesmo tempo, Ardanza
tenta afo11dar no . debate , . sumarse ªº rexeitamento á
_ refo.rma. -Mariteñen que o PP
existente rio seo do mundo
abertzale abrigando a HB a ~- trata deJnípor µnha inoral
sexual reacionária e critican a
bascular cara á negociacjón
.definición que se fai do termo
que se estabeleceria formalprostitución, as condeas de
mente despois das eleicións
con el como árbitro , unha vez
cárcere para O$ clientes .e
propritários de locais nos que
abandonada a presidéncia do
se pratique e o e durecimento
Governo. Este é o papel que
dos delitos por corrupción de
lle te reservado o seu partido
o PNV, segundo fontes conmenores e por
exibicionismo. +
sultadas por A Nosa Terra. •

Medo a que HB leve a iniciativci
•

O PP inclue ·
1.669 fármacos ·
na lista
do medicamentazo -
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OComité Olímpico acolle no seu interior aos grandes tigres asiáticos

As Olimpiadas e os especuladores de Nagano
*

das principais empresas xaponesas fixesen unha aportación
de 20 millóns de dólares ao
museu olímpico que Sama ranch vai facer edificar en Lausana. Tamén un dos entretimentos aterecidos aos membros do COI que viaxan a Nagano é a ·visita a balneários
atendidos por compracentes
geishas.

ANDREW JENNINGS

En plena crise asiática tres
dos prin,cipais multimillonários da Asia tomáronse fotos
como prebostes olímpicos na
inauguración da Xogos de Inverno en Nagano (Xapón). O
xornalista inglés Andrew
Jennings, autor de libros
descubridores do verdadeiro
rosto do olimpismo (Os señores dos aneis e Os novos
señores dos aneis), retrata
neste artigo o fondo de co- rrupción e corporativismo
que se agacha detrás do COI.
Mohamed Bob Hassan é un estreito asesor do presidente de
lndonésia, Suharto, a que lle
dirixe· os negócios da f¡:imilia.
Desde esa privilexiada posición
foi empolingado ao Comité
Olímpico Internacional. Unha
das condicións do empréstito
salvador de 43.000 millóns de
dólares outorgado polo FM 1 a
lndonésia é o desmantelamento do monopólio de madeira
contrachapada que te.n Hassan
(Indonesia é dun dos principais
productores mundiais). En
consecuéncia,_ven de despedir
2.500 traballadores pero o feíto
de ter perdido a exclusiva do
negócio madeireiro non o arruina pois ven de conseguir grande parte do monopólio da telefonia celular.

~·

A única colaboración de Hassan co deporte é o seu partido
semanal de golf con Suharto e
o p~trocínio de carrniras de coches de longa distáncia con fabulosos prémios monetários.
Grácia a isa estará na primera
fila das festividades olímpicas
xunto aos seus colegas Lee

Un negócio efémero e
para uns poucos
As olimpiadas convertéronse
nunha eficaz maquinária de
transferir riqueza pública ao
sector privado, proveendo de
máis benefícios ás grandes
corporacións. As instalacións
de elite necesárias para as
competicións son pagadas polo
xeral con cartas públicos, pero
os imensos gañas dos Xogos
pérdense nas cantas correntes
do COI, dos seus patrocinadores e das grandes cadeas de
television.

J.A. Sa!'1aranch, presidente do Comité Oiímpico, terá como convidado ao home máis rico do mundo.
Kun~Hee

e Yoshiaki Tsutsumi.

O império Samsung
Lee Kun-Hee é o xerente da
Samsung, o segundo meirande
conglomerado industial da Corea. Entrou no COI en Xullo de
1996 e cinco semanas despois,
nun tribunal de Seul, admitiu que
subministrou maletíns por valor
de 1.500 millóns de dólares destinados a subornar a diferentes
presidentes do país. Condenárono a dous anos de prisión, senténcia que despois foi revocada.

Mentres a Bolsa se viña ·abaixo, Samsung comprometeuse
a aportar 40 millóns e dólares
por esponsorizar o COI, un trato que a- compañia pode encontrar difícil de cumprir mentres procura a sua parte de tallada nos .57.000 millóns de dólares que o FMI anúncia para
Corea. A Lee, cun salário de
1.000 millóns de pesetas
anuais, cóstalle admitir a parte
de culpa que lle atribue o FMI·
na debacle coreana
O convidado .singular de Sama-

ranch será Yoshiaki Tsutsumi,
o home máis rico do mundo
denantes do colapso da economia xaponesa e principal arquitecto e beneficiário dos xogos
de Nagano. Dise que o seu
grupo, Seibu, posue a sexta
parte do território xaponés,
ademais de liñas ferroviárias,
hoteis, franquícias deportivas,
campos de golf e pistas de esqui. Converteuse en presidente
do Comité Olímpico do Xapón
e liderou a campaña para conseuir os Xogos de Inverno 98,
o que comportou que algunhas

O governo xaponés gastou a
fabulosa cifra de 19.000 millóns de dólares en infraestruturas (instalacións deportivas ,
novas estradas e unha nova liña férrea con parada nos complexos hoteleiros de Tsutsumi).
Ao outro lado do valado está
Masao Ezawa, un traballador
textil de 47 anos que lidera o
grupo antiolímpico local. Ezawa
prevé que a presión fiscal que
aturarán as famílias que viven
na rexión de Nagano será superior aos 40.000 dólaes. Por iso
afirma "estannos arruinando para os próximos vinte anos para
pagar un suceso que durará
duas semanas".+
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Estados Unidos ignora aONU pero di que vai.respeitar a'trégua olímpica'
.

Esperpento
no Congreso arxentino

.

Oataque a Iraq situaria Oriente Médio no tempo
anterior aos acordos de paz ~ntre árabes e israelis
árabes como Síria ou Arábia
Saudi, que agora non teñen clara a sua política, toda vez que os
resultados obtidos nestes seis
ano-s no interminábel conflito
árabe con Israel semellan estar
en completo estancamento.

-0- XAN CARBALLA

Se a guerra de 1991 conseguiu
enterrar a política da perestroika e facer críbel a posibilidade
dun mundo unipolar, comandado polos Estados Unidos, a
nova cruzada de Clinton supón retrotraer a situación a un
tempo anterior a aquel no
que, empuxados pola necesidade da alianza árabe, se cedeu ao principio paz por territórios que sete anos despois
semella unha burla aos palestinos. No pano de fondo, como no ano 1990, segue a estar o control das imensas reservas de petróleo sobre as
que flota a Península Arábiga.
O bloqueo como crime continuado é a política seguida pola
ONU contra lrak con anuéncia
dun Consello de Seguridade
atado de pés e mans. E curioso
que desde a etapa dun Pérez
de Cuellar, convertido en felpudo dos desígnios norteamericanos -como apontaba Vázquez Montalbán no 1991- se
pasou por un periodo de secretaria do exípcio Butros Gali, nos
que só houbo pequenos incidentes bélicos e mesmo se acadou un primeiro programa de
alimentos por petróleo, que axudaba a ver a posibilidade dunha
paz digna no horizonte.
Apesar de que nestes seis anos
fóronse coñecendo novos detalles sobre as afirmacións que se
fixeron para xustificar o bombardeo de lrak e a sobrevaloración
da capacidade bélica de Hussein, os Estados Unidos presionaron sen dar un paso atrás até
que conseguiron a renúncia da
candidatura de Gali para un novo mandato na ONU e abrir así
paso a unha escalada como a

Cos acordes de Oslo entre palestinos e israelíes a piques de
ser enterrados , cando menos
provisoriamente pode voltarse a
unha situación perigosa que desate guerras de moi mala saída
e nas que toda a publicidade da
"guerra limpa e de precisión",
voltaria a ser o que sempre foi a
guerra: sangue, sudor, bágoas e
mortos.
De feíto a arma da realidade da
guerra, só utilizada unha vez
por" Saddam Hussein no 1991,
pode ser a sua verdadeira baza
neste conflito agora con tantas·
leciGns aprendidas por _todos.
Unha só imaxe de destrucción
civil -como a do refuxio antiá- ·
reo de Febreiro do 1991-, após
un bombardeo de misís Cruise,
transmitida polas canles de televisión mundiais ávidas de imaxes, poria do revés toda a estratéxia do Pentágono e os seus
aliados.
Algo asi debe intuir o xeneral americano Schwarzkoptf, óutrora grande heroi, que agora advirte asustado que os EEUU se
poden volver a meter noutro
Vietnam. Ainda que do que di
tamén se pode intuir que tala do
pior pesadelo imaxinado: o do
uso de armas nucleares. Non se
esqueza que, cando tanto se tala do perigo das armas químicas
do Iraq, foron os Estados Unidos os que fixeron uso masivo
delas, contra toda convención
internacional , na omnipresente
guerra do Vietnam.+ -

A maior parte"da opinión occidental é contrária ao papel de xendarme mundial do
exército USA.

que agora estamos a vivir. As
circunstáncias son distintas,
porque Fráncia e China non parecen dispostas a dar o visto
bon no Consello de Seguridade,
pero Clinton quer agachar as
suas dificuldades internas liderando unha guerra, na que, polo
de agora, non pon en perigo vidas ianquis.
A maquinária bélica semella a
ponto, ainda que só. sexa como

propaganda armada, e suxeita
cínicamente a unha piadosa
"trégua olímpica", qt.Je é como a
suspensión dunha execución
porque o verdugo tiña cita no
dentista. -

Volver atrás

-

Do 1991 a hoxe a famosa "coalición internacional" está completamente trastocada. O ponto clave daquela foi o apoio de paises

..

•

Os trovadores do 1\gino

de (ja{iza.
'Un percorricío po{a fírica medieva{
cía man dos nosos trovadores:
Martín Cócía~
Xoán cíe Cangas e %endiño.
Á venda en quiosques e librarias
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Franza tamén
é unha e indivisíbel
Aote o asasinato do
perfectro Claude Erignac o
Venres 6 de Febreiro, unha
redada levada a cabo pola
policia francesa trouxo
consigo a detención de
once independentistas
corsegos vencellados á
organización armada
Sampieru. Entre os detidos
figura o histórico·dirixente
da Frente de Liberación
Nacional Córsega, Marcel
Lorenzoni.
O presidente da República
francesa, á que pertence á
nación córsega, dixo que
"Franza é unha e
indivisíbel" e advertiu que
non admitiria ataques
contra o Estado e os seus
servidores. En Córcega
está pouco arraigado o
sentimento a prol da
pertenza á Franza, ainda
que o atentado foi
criticado pola povoación
civil.•

Marrocos ve
con reticéncias
a mediación da ONU
no Sahara ·

~'<''-?-·,~.,~ ~~~''--E-+·~-···"'*"

l

O truco da bancada do
presidente Menem consistiu
en entablar unhas
negociacións sobre o debate,
tentando evitar as divisións
entre a oposición, toda vez
que as leis pertencen á etapa
Alfonsín. Cando a média
tarde ian facer a sua entrada
no salón de plenos os
deputados, o presidente
peronista da Cámara
· levantou a sesión por "falta
de quorum".•

,, :·.·~''"·~~~ ·'

;~7~:¿~~~~~I ~~~~~~~:;:
r,1~, t!·'~gur.

A proposta de vários·
deputados da oposición para
derogar as leis de
impLlnidade (Obediéncia
Debida e posterior indulto das
Xuntas Militares), conseguiu
ser .posta en rj.dículo polos
deputados peronistas , que
bloquearon o seu debate no
pleno do Parlamento, ante a
indignación das
organizacions de Direitos
Humanos.

Os tr°Joadores

1'

Reino de Caliza- .f.
Ma.rtín Códax, Mendiño
Xoán de Cangas

·•
~
•
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Marrocos teme unha vitória
do Polisário no referendo de
autodeterminación do .
Sahara, a ?<ulga_r polo
recibimento que deu ao
diplomático norte-americano
Charles Dunbar, que
comezou unha visita ao
Estado magrebi en éalidade
de representante especial do
secretário xeral da ONU.
O outro síntoma que pon de
manifesto os temores de
Rabat ven dado palas
acusacións ao Polisário de ·
torpedear o referendo,
despois de ser Marrocos
quen durante anos impediu a
elaboración do censo . Sobre
esta cuestión hai diferéncias
entre as duas partes porque
Marrocos pretende inflar o
número de votantes.+
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que liberar mentalmente de todos os demos que nos asoballan, para despois comunicar,
ler, pensar, facer o amor e mercar, etc., en galega.

con 1so
de se~ es paño1

tl

Neste ano no que ·s_e cumpre un
Pasaron"· décadas
século da "perda" de b9a parte
desde o "gallegos de
das ·colónias do império, estamos presenciando a recupe·ralluvia y calma" de
ción da "autoldentidade" e loita
Miguel Hernández (Diz polos intereses "nacionais".
Guedes non asinaria
Estou fachendoso coa singular
hoxe ese verso) e só
defensa que fai a sociedade española, e en especial a ministra
os máis vellos de ·
do campo a ptol do oliveiral es1 Castela lembran o· dito: pañol. E é que o oliveiro é un
"Ni perro, ni negro, ni
sector ·estratéxico para a economia por dar de comer a moito.
mozo gallego". Con
persoal, a máis de ser un produtodo, ainda hai que ler to moi san para a saúde. Que
grande está a ser a defensa
ao pope editorial, Juan contra
a Europa que nos pretenCruz, escrebindo (El
de axeitar aos seus intereses.
País, 7 de Febreiro) o
Xa era hora de espertarmos,
seguinte: "Luisa
pois no pasado recente xa fixemos o esforzo de nos acomodar
Castro, unha xoven
aos designios aa Unión Europea,
poeta galega que
caso da reconversión do sector
naval. Pero daquela Europa tiña
agora reside en
razón: había 'que deixar o mar,
Barcelona e se ·
pois pára desenrolarmos o mellor é ser un país de servizos
·constitue asi mmha
1
(non vos queixedes, que estades
metáfora do seu país, . - calificados como .zona de urxenterra de melancolia e : te r_eindustrializacióri). E tanién
Jeri razón Europa, razón da que
de éxodo".
tomou moi boa nota o presidente

O Sábado sete, a
TVG proxectaba Todo
sobre Eva, de Joseph
Leo Mankiewicz,
dentro do ciclo adicado
á Marilyn Monroe en
Butaca Especial.
Celebraban os
cinéfilos ter en versión
orixinal esta peza de
1950, pero faltando

da colónia galega e ex-ministro
orgánico, cando propón o abandono das explotacións agrárias.
O carreiro correcto é sermos unha nación de servizos; xa vai
senda hora de reconverter as vacas, as vacas que antes pacían
na Galiza e muxían en Castela.
E esa reconversión pode pasar
polos servizos, con moitas alternativas. Véñenme aos miolos dúas: a) aproveitemos as vacas pra
dar paseos ao seu lombo, coque
_pc;>tenciariamos o turismo rural, e
b) explotemos as bostas das vacas para potenci~r as exportacións, criando fertilizantes para
as oliveiras. En calquera caso as
vacas non merecen a loita, pois

.
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· Os '] abirintos do cor¡)O
d~ L¿urdes :M~nd~z . _
~artipulacións idéolóxicas,
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saberes científicos e obras de arte
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Senón? Seremos ialmas a deriva no mar da contradición e dos
complexos, que acaban por morrer no mellar dos casos, no
abraiante autoódio.
PERE ALBERT BARRUFETCOUNHAGO (AARAU-SUÍZA)

As mil e
u1nha noites

SEÑORES
MANIFESTANTES:
OU EMIGRAN ANTES DE CINCO
MINUTOS OU COMEZAMOS A
CARGAR

nen é un sector estratéxico para
a ecónomia porque son poucos
os xantares que dependen delas,
e o leite non
che é moi san
polo grande
número de mi- Aproveitemos
croorganismos
as vacas para
que contén.

dar paseos ao

E se os gandeiros non se seu lombo, co
reciclan, ·es- que
carmentémolos cunha mul- potenciariamos
ta. lso si, co- oturismo rural.
mo o da multa
é imPoPular, fagámolo desp oi s de cada
consulta eleitoral, nunca antes,
ainda que antes xa teñamos preparado o reparto da mesma
Unha cousa pala que tamén tiña
que loitar a ministra é para que o
importe da multa non se fose parq Europa, senón que quedara
aqui; canta falla nos tan os cartas pra pagar as navalladas aos
montes (os túneles sonche moi
caros), a gasolina que se gasta
no carrexo de votos, os moití'simos altos cargos (e os seus
choferes) , ...

Agora, ás portas da edición do
novo Windows 98, cómpre que a
sociedade galega esixa da Microsoft e de Política Lingüística
da Xunta que se faga o preciso
para non ficar outravolta discriminados fronte a outros povos do
mundo que poden empregar os
computadores na súa língua. •
SANTIAGO MOROÑO

De acordo
con Froiz, pero ...
Con fondo interese veño de ler
na sección de Economía de A
Nosa Terra do 22 de Xaneiro de
1998, as axeitadas verbas do galega empresário Froiz, nas que
dixo ou denunciou que as multinacionais da alimentación colonizan Galiza, cousa que comparto
plenamente, se ben en honor a
verdade teño que declarar que
eu tamén colaboro na devandita
colonización do benquerido paf s
galega, ao mercar de xeito irreg ular nas áreas comerciais estranxeiras.

Pero tamén coa sinxeleza na que
acabo de expresarme, quero dicirlle ao señor
Menos mal que ainda nos queFroiz , que el
dan colonias dentro da penínsutamén non esla para seguirmos a muxir.+
tá ceibe de pe- Non falernos da
cado, do pecaALEXANDRE PRIETO
do colonialista, belixerante
(VIGO)
alomenos no militáncia do
eido ou plano
..~·lingüístico, xa castelán de
·,._que 0 gal ego moitos dos seus
.nos -seus co·~.mércios ten empregados.
.• ·., r ·- ...
:i.rnha presénEn relación .á ediciór} de canta-· _.cia testemuñal
do do Windows 98, q,ulxer~ ·que . :"(adxuntolle ti.
o seu medio se fixera- eco;'..d a ._ ques· de compra), e xa non talenecesidade e da importanCia: da '· mas da belixerante militáncia do
sua disponibilidade en gálego._ "'éastelán de moitos dos seus emEntre as moitas línguas majoripreg~dos (especialmente na caitárias e minoritári?s na.§> qua ~se . ·xa) que ignóran o _galegó con toeditou o Windows 95 figuran o
tal de?pre~d clo país; ·e _do cliente
castelán, o:euskera e o catalán; · · galegó-falante, como é o meu caso, porque sen desprezar o case_quedou excluido '>galega das
línguas oficiais _do estado.
telán, o cal teño por moi fermoso
e válido, mellOr me realizo en toEste feíto, lamentábel pára a nodos os sensos talando galego.
sa língua e a nosa cultura, impíden os o emprego do galega
Polo tanto bencaro señor Froiz
nunha ferramenta tan básica e
descolonicemos de contado a
tan espallada hoxendía como é
Galiza das arrepiantes multinaa informática.
cionais, pero primeiro nos ternos

Informática
en galego · ·

.,

Fervem os corac;ons e rodam
cabezas em Arxelia (tras ter feíto
as observac;ons e consultas pertinentes podo constatar que nom
é o exercito o responsável das
matanzas, senom os proprios
mussulmanos) em Arxelia os
afeizoados as coranicas leituras
gostam do estilo dos Tuaregs do
sul , poucas palavras e 300 mortos; a arbitraria anulac;om dumha
vitoria eleitoral foi a pinga que
veu rebosar um vaso que sá
levava anos enchendose e activou o que já é umha guerra civil
que conta miles de mortos.
O papel de surtidor a occidente
de recursos petrolíferos que lhe
tocou viver a maioria dos países
mussulmanos é, curiosamente
umha das pezas mais importantes deste puzzle que montam ao
reves os "noss os intelectuais" e "pres e n t ad o r e s Que as
carrascal i anos "; a mise- massacres de
ria na que se Arxelia se
desenvolvem
os
países sucedam ás
mais ricos do
mundo ven - veces apoucos
den do
os metros dos
seus abun r1 ·
,
dantes recur- cua e1s nom e
sos a prezo extranho.
de saldo aos
omnipotentes
occidentais é
incompatível coa peculiar "proposta nacionalista" e "auto-suficiente" dos servos de alá mais
enfervorizados.
lsto e só isto activou a "recon quista" occidental , nom as matanzas (as quais os americanos
já estám afeitas a cometer) senom a billa que de pecharse faria tremer ao imperio.
Que as massacres de Arxelia se
sucedam ás veces a poucos metros dos cuarteis nom é extranho,
sobre todo se ternos en canta
que as preferencias das dagas
islamicas se centram nos "infieis"
pescozos das familias dos soldados (tam cruel como a guerra
mesma) o qual por suposto nom
significa que o exercito nom ·faga
o proprio co bando oposto; a crudeza do mundo belicó se sumam
decenios de explotac;orñ e a irracio nalid ade que toda religióm
conleva (levana boa).

O tío Sam aprendeu algunhas
causas coa experiencia de Irán e
parece que nom gostarom de que
os iraníes nom se axeonlhassem
ao falar dos seus recursos naturais, o caso é que comezarom as
cruzadas baixo a proposta "reconquistadora" dos nacionalsocialistas adolescentes espanhois.
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1 quince minutos para o

Pensa que hai un recorte dás liberdades públicas?

1 remate da película, 1 despediron a emisión
sen máis. Xa di Aznar
que as autonómicas deberían ir morrendo
porque non teñ~n
espácio no futuro
audiovisual.

12 DE FEBREIRO DE 19.98
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Cid Cabido inventou
o evidencialismo e o

Xesus

Fito

António

Xúlia

Xosé Luís

Pensionista

Ama de casa

Comercial

Profesora

Empregado de banca

Non, un recorte das liberdades públicas desde
logo que non. Cada quen
de expre ar o que quere e o que lle peta. Tampouc ' verdade que haxa pro lemas para manifestarse libremente. A
opo ición está montando
un escándalo co Partido
Popular, xa se sabe, a poición fai iso co PP ou
con calquer outro partido, pór en entredito ao
PP é algo vemos todos.•

Non creo que haxa un
recorte das liberdades públicas nen dos direitos
fundamentais. Sei que
relativamente hai certa
persecución por parte da
policía do direito de manifestación. Na tractorada seguramente a policiCJ
foi un pouco excesiva. E
unha nova política un
pouco máis de direitas,
ainda que ás veces fai falla esa política un chisco
máis direitista. +

Supoño que non hai un
recorte de liberdades públicas. Din que nas manifestacíóns a policía é contundente de máis, pero
creo que todo o mundo se
segue a manif~star igual
que sempre. E relativo.
Haberia que saber diferenciar entre unha causa xusta como unha manifestación e unha_revolta. Pero
actuar contundentemente
contra unha tractorada
non se debe facer.•

Non saberia dicilo. Polo
que se ve ás veces a policía carga un pouco de
máis nas manifestacíóns
ou non as permite. É unha nova mentalidade que
espero que non sexa franquista. Esta xente que se
está a manifestar non é
perigosa precisamente,
porque moitas veces está
a defender o seu direito a
estar en desaconlo, por
exemplo. Se cac:lra: a policía tira polo PP.•

1

O curioso é que neste proceso
ocupase o papel de mercenario
"Cid Campeador'' o agora satanizado Saddam Hussein que bem
militarizado actuou de policía occidental contra lran chegando a
umha guerra de oito anos que
deixou um rosario de mortos.
A vez Cid-Saddam ocupavase
de machacar kurdos, e já savemos o que os americanos agradecem a exterminagom de comunistas (ver, por ejemplo, caso
Indonesia), só a tolerf a de invadir
Kuwait converteu a Saddam num
inimigo potencial passando a ser
o malo da historia (e o mauro
também) tendo que enfrentarse
esta vez a Bush-Matamouros e o
seu exercito de negros e chicanos sem recursos; os de Saddam pelexavam agora coas armas que os proprios americanos
lhe passaram pouco atrás.

. G.
a

As matanzas dos integristas, sí,
a iso iamos; devemos agardar
algo diferente em Turquía? Eu
pola minha parte nom, os da
media lúa comezarám .a actuar
em breve e agora sumarase a
prepotencia turca e o seu gram
potencial belico moi curtido já
em meterlhe canha aos kurdos
que a eles lhes corresponde
machacar, o problema para o
estado será combatir em duas
frentes, (contra integristas ,no
sul e nas cidades e contra kurdos nos montes) e o alivio que
· suporá para os kurdos o reforzamento da presencia militar
nas cidades, e o positivo para o
estado está em que os seus inimigos sejam tam diferentes como para que umha hipotetica
unióm seja só "ciencia-fic~ión".
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O 20 de Janeiro Diz Guedes co-

orden9u eni todo o pa.ís um trabalho que a policía espanhola
está farta de saber faz.ar: reprimir sem escrúpulos a dissidencia política . Foi um episódio
mais dumha história escura de
prindpio·esquencido_,.mas pres~nte _
sangrante e futuro ainda
aberto. A história de~ _ Moranha,
de Vigo, de Vilaboa;- da· Compostela estudantil, da~ detengons· na
gaiteirada de . Oque
Fraga lribarne, mas ta- aoonteceu
mºém do .dia a
dia da mili,. .
tanºª in de-· - tractorada do dia

O empregado do
Talgo, un tal Pizarra,
comenta que "o
importante non son os
dialectos, senón as
-1 persoas". O camareiro,
1 do mesmo tren, di que
1 el é madrileño e que , _
1 cando escoita a un
: catalán dicer ·Si us .
1 plau el sempre
1 entende "patatas con
1 · bacalao". ·

1
1
-:1· ·ccoo desertou da
Onza de Ouro can.do

!

~~na~eon~ ~~-f~ 2bl'.10m.foi

nos trabalhos, senom a
na casa e nos
, ·
centros de es- - e~
tu do, do aco- pontual dumha ,
so cc:instante á leilidade muHo
moc1dade re·
volucionária maisampla.
galega. A um
nivel mai·s amplo, · súpom
um capítulo mais no feixe deles
que constitui a prova objectiva
das agressons do poder polonial
espanhol ao povo galego. Repressom, desemprego, exploragom laboral, alheamento, desvertebrac;om dos sectores produtivos ... nengúm deles som excepgons do sistema democrático, ·mas cada umha destas reali-

X. B. F. (A CORUNHA)
'

Hai duas semanas Diz Guedes
resolveu que a via militar era a
melhor para afogar a dissidencia das labregas e dos labregos
fartos. O país inzou-se de policias, as porras e as escopetas
intimidarom aos tractores mentres muitas carras antidistúrbios
engolirom companheiros detidos, e fómos tamém muitas as
pessoas que aprendimos a golpes a leigom de democracia do
Governo Espanhol na Galiza .
Houve quem viu na toma militar
do dia 20 um estado de ex-

oepgom, o inconcevív~I num
estado de direito, umha mancha inadmissível no seio dumha democracia assentada. O
certo é que estivo longe de ser
um fa_cto ilhado, umha simpJes
saida pontual dessa normalidade extranha que padecemos.
Certo que n9m sempre abussam dos parlamentários, mas a
repressom existe como umha
constante .do pode_r colonial
mais aló do número de escano.

claro~auga'!.

du1ªnte a

En fim, ceso nas minhas hipoteses, o tempo dirá, ao fim e ao
cabo isto e só um capitulo mais
das mil e umha noites, magoa
que o livro seja tam longo.+

1

fascismo e todo junto supom normalidade.

Que a Galiza nom é um pais
normal é um facto conhecido.
Aqui pensa-se em galego mas
fala-se extrangeiro, fai-se o contrário do que interessa e as pessoas vem branco o preto; aqui,
ademais, os adjectivos deixárom já de calificar ás cousas, e,
se calhar por causa do bilingüismo harmónico, o caciqueio é
democracia, engarabatados e
uniformados reprimindo fam justiga, o povo exercendo a sobe-

...

1

rania~

Oportunismo e
repressom

Creo que non hai recorte
nengun das liberdades
públicas. Din que na últi- ·
ma tractorada a policía
·. for moi c6ntunde-nte, pero non ·seguin de perro o
tema e non podo dicer se .
é verdade. Mesmo iso que
dixo xente c9m-o Felipe ·
González de que había
unha involución, eu creo
que non é cerro, 'i:náis :ou _' •
menos as causas seguen
como. antes de chegar o _
Partido PopuÍar. + -

actor Manquiña
semella o seu aluno
·aventaxado.
Recente mente.,_
falp.ndo da sua última
película, dixo que el
1 interv1ra no guión para
1 "darlle o toq~e de
- vulgar:idade necesário
para que: o público se · , KJ
dea pérfecta contadq \r
que se fala~'.
Manquiña µsou outra ··
frase lapidária .ou -evidencialista: "Máis .

.~
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comezaron os problemas: A tropa
abandonada ·
apontouse á CIG ..
Esoutro dia c~~garon
mozos .coh.cámaras
ao lom~O-, fotógrafos e
xente da prerisa para
informar da protesta ·
laboral: Entón, ali se
persoaron,·a fume de
carozo,-Xesus.Diaz
(secretario xeral de
CCOO de Galicia) e
Geluco Guerreiro. -O
rexurdido deputado
ofereceuse para
mediar no
parlamento, entrou,
saiu e dixo na .tele que
xa tiña palabra de
citas, contactos e

"¡
1

20
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

acordos. Ao marchar
as cámaras,
marcharon tamén
Xesus Diaz e Geluco
e alí quedaron os
traballadores e
traballadoras da Onza
de Ouro sen focos e
sen micrófonos e sen
seguridade la_boral.

En todas partes din:
"lnformámoslles" e
outras variantes de
influéncia castelá e
leísta. Aquí diriase: ·
"lnformámolos". Os
correctores da Xunta,
os de editorial, botan
sulfamida sobre os
desviacionismos
lingüísticos, pero
deixan apousentar no
idioma erros que
nengun dos vários
milleiros d~ galegos
que ain~a talan o-seu
idioma cometerian.
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dades, e todas em conjunto ,
do. É por isso que o PSOE participa dessa repressom, e algúm
som o indice dum livro muito
amplo que fala da falha de sobeoutro prefire calá-la.
rania popular no Reino de Espanha, e que na Galiza leva o tíO Sábado 14 de Fevereiro hai em
tulo de "dependencia nacional". ._ Compostela umha manifesta~om
em defesa dos direitos fundamenOeste ponto de vista , o que
aconteceu durante a tractorada
tais. Acho que para defendé-los
do dia 20 nom foi senom a exprimeiro hai que conquistá-los,
mas ainda assi estaremos aló depressom pontual dumha realidade muito mais ampla que é nenunciando a repressom politica
cessário dar a conhecer.
que o Estado Español e as suas
sucursais exercem contra a mocidade e contra o conjunto do povo
Ainda som poucos mas já som,
os anos que um sector cada vez
galega. A manifestac;:om é convomais amplo da mocidade galega
cada polo sindicalismo galega
levamos questionando esta simas tamém palas centrpis espantuac;:om de normalidade do anorholas. Estarám lá muitas personamal. Um questionamento que
lidades da democracia ..e a liberreceveu por resposta toda umha
dade. Esse dia todo será muito
estratégia repressiva a vários ni ~
bonito,_mas nós ainda seguireveis, e engranada _entre outros
mos pa?sando polos calabouc;:os
·por algúns dos que agora critipara dar canta das nossas ideias
cam -por oprotunismo a brutaliraras : eremos que na Galizq. o
dade policial. Esta-se ouvindo
normal é governarmos o pavo gaultimamente que a repressom
lega. lsso sim , nom penso que
nom é um assunto de ordem púcalemos a indignac;:om de vermes
qlica, mas um assunto político .
a David Balsa manifestar-se conE certo, reprimem-se situac;:ons
tra a violencia policial.+
politicamente perigosas, organizac;:ons políticamente daninhas
MIGUEL GARCI A
e pesso~s politicamente inco(PORTAVOZ N ACIONAL DA
rrectas. E por isso que na GaliA SSEMBLEJA DA M OCIDADE
-za o independentismo é reprimiI NDEPENDENT ISTA)

Gonzalo
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Soares Gamboa,
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etarra conspícuo
recluido até hai pouco
en Sanfo Domingo, é
o autor dun libro de
éxito no que pon a
caldo á sua antiga
organización. A
pasada semana
pediu "seriedade"- aos
partidos para ql)e non
dialoguen con ETA.
Ao parecer o governo
español só ,pode
dialogar con el. A
violéncia tamén ten·o
seu carnaval, o seu
ditirambo. Hoxe
Gamboa é articulista,
tertuliano e filósofo.
Calquera dia sae no
anúncio de Freixenet.

1
1 Ás nove da mañá, a
1 liña 18 do Vitrasa-vai
1 ateigada de xente. O
1 condutor leva posta
1
Onda Cero. "Tenemos
en una calle de Madrid
a nuestro reportero
Gállego-di o locutor-.
·Por cierto, como eres?
Gállego o Gallego? Ha! Ha!". "Oye, tio, no
te pases!", responde o
xornalista. Os
viaxeiros ainda non ian
espertos de todo e non
saben se están soñando. Serán
cidadáns doutro país?•

~
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Sírvanse tomar nota de atender ata novo aviso, e con cargo á
miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados
no seu Banco/Caixa de Aforros por PROMOCIÓNS CULTURAIS
GALEGAS S.A. (A f)IOSA TERRA).
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Antón Risco, adeus a un herdeiro da-xeración N ós
En breve publicaranse cinco obras suas
-0- CARME VIDAL

Obras preparadas

lego no 1986- e a segui r coa novela A metamarfose de Proteo -no
1989, galardoada co Prémio da
Crítica Galega- adicada ao cacique protagoni ta de O porco de
pé a famosa novela do seu pai.

eu princi-

pais membros, o próprio Vicente
Risco, Ote ro Pedrayo -do que
era afiliado- e Cuevillas, co que
tiña fo rtes vínculos mesmo de
veciñ anza. O escritor mentou
nesa ocasión repetidamente ao
eu pai e a el agradecialle o ter
herdado o interese pola vangarda
e a investigación literaria, recoñecendo o esforzo fei to por todo
o grupo na revitalización da cultura galega. Desde a sua oposición ao rexime franquista, valorou a posición de Vicente Risco
da seguinte maneira: "O ambiente era realmente terríbel, sentia-

Entregadas én distintas editoriais e a ponto desairen publicadas quedan cinco obras en distintos xéneros. Do Castro sacará .
un traballo sobre literatura fantástica -na que era especialista- , ·
Laiovento un Hbro de ensaios filosóficos e Galáxia outro na que
dá conta da sua viaxe e experiéncia na India, onde foi para
impartir uns cursos. En canto
narrativa, Xerais ten xa preparada Tánata, unha novela ~e humor negro na que o escritor xoga coa morte, e Galáxia conta
editar en breve a finalista do
prémio Torrente Ballester. Cóntase que no seu arquivo ainda
quedan por volta de seis novelas
sen publicar o que pasaría a engrosar amplamente a sua obra.
Unha pá de prata que lle regalaran os independentistas do Quebec fo¡ a utilizada para deitar as
suas cinzas no Miño e no Amoia,
nunha soleada tarde de- inverno
que confundiu os reflexos da luz
coas mimosas, a flor silvestre que ·
d ad oraba e que agora está no
tempo, botadas na auga. O Miño
ia cheo, o Arnoia estaba calmo
como a metáfora de dous momentos da sua vida que Risco quixo
ter presente na sua despedida.•

O Parlamento comprométese a galeguizaf a Académia
-0- PAULA CASTRO

O -Parlam n to ga l go foi cenário, o pasado Martes 10 de Febreiro, dun debate sobre o funcionamento, os obxectivos e os
m éd io s económicos cos qu e
conta unha institución caseque
centenária, a Real Académia
Galega. Os grupos parlamentários acordaron, por unanimidade, solicitar da Xunta os recursos económicos necesários para
garantir o seu bo funcionamento, a axilización dos trámites
para a sua transferéncia á Xunta de Galiza e a sua adecuación
á realidade galega, para mellorar a sua rendabilidade cultural
e social dacordo cos obxectivos
para os que fo¡ criada no ano
1906. Non faltaron no debate
as críticas ao seu actual funcio namento n en a demanda dun
cámbio de rumo real, tal e co-

mo se anun c iara ao entrar a
nov a direitiva, presidida por
Francisco F. del Riego, hai tres
meses.
As forzas políticas parlamentárias tamén insistiron na necesidade de que a RAG "sirva eficazmente á sociedade e á promoción da cultura- galega para o
que naceu", o que se deberia traducir en personal cualificado para inventariar e catalogar o valiosísimo material bibliográfico e
documental que alberga, a apertura á sociedade galega e a previsión de manter unha liña editorial, publicística e divulgadora
dos fundos que contén . ,Os grupos parlamentários solis-itaron
que se cambiara definitivamente
o nom-e da institución, Real
Academia "Gallega", ·polo de
Real Académia_"Galega" ou
Académia G alega.

O debate puxo de manifesto a
escasa dotación económica da
institución e a sua dependéncia
de partidas pontoais concedidas
por di~tintas consellarias e direccións xerais para a realización de traballos concretos. Nos
orzamentos para 1998 só se prevé dotar á RAG con 1O millóns
de pesetas. A este respeito, a deputada do BNG, Pilar García
Negro, chamaba a atención sobre a escaseza de financiamento
público mentres que na Dirección Xeral de Política Lingüística figura, tamén nos orzamentos
de 1998, unha partida de 25 millóns de pesetas pata a Fundación Caliza-América, Coléxio

Santiago Apóstol.
Os limitados recursos dificultan
o desenvolvimento das suas fun-'
cións e deixan. á institución en ·
mans de decisións po líticas das

debate ~

monos como nun campo de concentración con todo controlado.
Desde o ponto ·de vista cultural
· era tremendo. Meu pai, ainda
que apoiara o fr.anquismo por
medo ao que chamaba a rey_oludón, <licia que como mal menor
se tivese cartos alugaria un ca.mión, iria a París, encheriao de
librns e traeriao para a Galiza".
Nos últimos tempos unha das
teimas máis fortes de Antón Risco era a posta en funcionamento
da Fundación Vicente Risco en
Allariz, á que legou agora a sua
biblioteca e obxectos personais e
á que queria converter nun importante centro cultural-.

O Sábado 7 de Febreiro á mañá
morria en Vigo o escritor, ensaista e teórico da literatura
Antón Risco (Allariz 1926) ·
despois dunha dorosa enfermidade da que el sempre quixo
ocultar a sua gravidade. O Luns,
seguindo a sua vontade, as suas
cinzas foron esparexidas nunha
cirimónia íntima no rio Miño ao
paso por Ourense e o Arnoia en
Allariz, nun acto que rematará
no Garonne de Toulouse, os
tres río s qu e ma rcaron a sua
traxectória. Filio de Vice nte
Ri co, An tón deixa unha importante obra literária e ensaistica, boa parte dela ainda inédita.

O difícil

que depende que se poténcie
unha ou outra liña de traballo.
Foi o próprio Daniel Barata, deputado do PP, o encarregado de
dar a coñecer os orzamentos cos
que se dotou á RAG en anos anteriores. Partidas concedidas polas consellarias de Educación,
Cultura ou da Dirección Xeral
de Política Lingüística através
das que se destinaron, para elaborar os tres volumes do Mapa
Sociolingüístico un total de 100
millóns de pesetas, mentres o
Seminário de Lexicografia, dirixido por Constantino Garcia,
recebia 239 millóns. "Corresponde ao poder público a financiación da Real Académia Galega", ·sinalaba o deputado socialista Antonio Louro, "porque
precisa de recursos que fagan posíbel garantir a sua independéncia e poder estar á marxe d os
cámbios políticos" . •

MIGUEL

A.

FERNÁN-VELLO

~nha

vez máis haberá que -dic;r
que son estes tempos dominados
pola confusión e o desatino, a trivialidade e o desnorteamento. E,
entre todo isto, unha considerábel
<lose de violencia: ás veces unha
violen'cia invisíbel, mental, de pensamento, oculta pero real e actuante. Nótase ben, quizais de xeito particular, no mundo da cómunicación
e da cultura.

A

mon~mental.

confusión é
Ten raíces interesadas na desinformación, na incultura, no descoñecemento. E se a isto lle sumamos
devezo polo poder e prepotencia o
resultado é grave e lamentábeL Ou,
dito doutra maneira, unha sorte de
mecanismo obsceno, manipulado
por intereses particulares, sementa
confusión a eito e recolle o fruto
groso da escuridade. T errulias radiofónicas e televisivas, informacións e
opinións en xomais e revistas, intervencións diversas en calquer foro
público están tinxidas, a miúdo, de
pura demagoxia e afán torcedor de
intelixencia e razón.

~na

mesma liña presencial de
todo o que vimos de enunciar está,
formando parte consubstancial do
individuo, unha mistura (individualista) de narcisismo, egocentrismo e
infantilismo que determina, como é
obvio, unha cultura particular
existente, cos seus paradigmas, coas
súas pautas, coas súas rnáximas. Así,
e como resultado disto, observamos
en determinadas personalidades
unha manifesta incapacidade para a
comunicación intelixente, para establecer un intercambio fruc tuoso
de ideas ou para inaugurar espazos
de claridade no simple contacto
intelectual.

~tindo de todo o anterior e nas

condicións actualmente existentes :
o debate de ideas, que sería un excelente medio para erradicar a confusión e avanzar polo camiño das
-luces, é, senón imposíbel, extremadamente difícil. E referimonos, claro está, a un tipo de debate serio e
rigoroso, baseado na cultura e na
información, sustentado por unha
dialéctica enriquecida tanto na forma como no fondo por unha práctica tendente, en todo momento, á
obxeCtividade e ao consenso que
produce a claridade ben entendida
da razón.

~ais

os tempos non son propicios. Pensar e debater a fondo non é
rendábel. Non interesa. Nunca interesou. Semella que o xénero humano estivese condenado a vivir en
penumbra, entre a sombra extrema
do descoñecemento e unha luz feble
e mínima de pensamento. Así vemos como ocorren as cousas que
acorren. O narcotizamento xeral. A
publicidade dominando no corazón.
A propaganda apodrecendo o ar que
respiramos. O inmenso ruido da
confusión afogando o poema da rebeldía. Mentras o debate dorme esquecido e improbábel no fa iado da
esperanza.•

•
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• Chouteira

•Berta
Cáccamo, Pamen
Pereira e Xurxo
Barbi en Arco 98
A galeria Trinta de Santiago
_ apre.sentará do 12 ao 17 de
Febreiro as obras de Berta Cáccamo, Pamen Pereira e Xurxo
Barbi na Feira do Arte-Contemporáneo de Madrid ARCO '98.
De Berta Cáccamo expóñense
unha série de deduxos e telas
"que continuan co seu habitual
discurso artístico no que a
verterl'te lírica é un recurso form.al e.conceptual básico".
Pamen Pereira mostra "uns delicados e sutis papeles nos que debuxa con fume de diferentes formas e símbolos que nos achegan
ao seu mundo persoal e próximo
á cultura occidental" e Xurxo
Barbi propón ao espectador unha série de pezas "nas que
formula con certa ironia a sua .
peculiar conceción do mundo e
da arte".•

•ÜMuseu
de Pontevedra
oferece
fotocópias ·
para unha mostra
de Castelao

..

Ainda que na Galería Sargadelos
tiñan a idea de expoñer os orixinais de O Album de Bretaña, de
Cast~lao, víronse abrigados a
colgar fotocópias en cor na mostra que estivo en Xaneiro en
Pontevedra. O Museu de Pontevedra, no que están depositadas
as cincuenta follas, non ofereceu
os orixinais. O Album de Bretaña
foi realizado en 1929, cando
Castelao viaxou a estudar as cruces de pedra, e nas suas follas
aparecen as suas impresións debuxadas dos monumentos, roupas e costumes que ali veu. • ·

• Intérpretes
.intemaci_onais
da man
das Xuventudes

Musicais
O Xoves 12 de Febreiro ás oito·e
média da noite no Auditório
Martín Códax do Conservatório
Superior de Música de Vigo, celébrase o sexto concerto do XI

Ciclo de Intérpretes Internacionais
que organizan as Xuventudes
Musicais. Nesta convocatória o
duo de Violoncello e Piano formado por lgor Moustiatse e Lorenzo de Los Santos -membros
na actualidade da Real Filarmonía de Galiza- interpretarán a
Sonata Arpeggione de F. Shubert,

Variacións, nunha corda, sobre
Moisés de Rossini de Paganini,
Tres pezas fantásticas de
Schuman, Notumo de
Tchaikovsky, Nafonte de Davidoff, e Balada de Porumbescu. •

de festa
en Santiago
A xeito de apresentación de
inverno, os Chouteira actuan na
sala Nasa de Santiago o Xoves
12 de Febreiro co seu disco
Ghuaue Ademais de interpretar
os temas deste disco, que obúvo
moi boas críticas tras as
expectativas criadas polo
anterior traballo, os Chouteira
tamén apresentan pezas
inéditas. O grupo está composto
por Uxia Pedreira, voz, Olga
Fernández, Olímpio Xiráldez,
Xúlio Rodríguez, Anxo Graña,
Alfredo Molde e Franci co
Estévez. •

• Estréase Antígona polo Centro Dramático en Pontevedra
O Xoves 12 de Febreiro estréase Antígona en Pontevedra a última montaxe do Centro Dramático Galego
· no Auditório do Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra. Guillermo Heras é o director e dramaturgo encarregado de recriar o mito de Sófocles coa axuda na dirección adxunta de Quico Cadaval. Pen a
Guillermo Heras que "indagar _nos clásicos é un exercício de memória. Memória de referentes artí ticos,
pero ·tamén de busca de valores políticos e cultura1s que trascendan a mitoloxía para achegarse a personaxes da nosa cotidianidade. Sen dúbida, Antígona é un deses personaxes, alguén que atravesou as fronteiras do tempo e viviu nos escenários de varios séculas coa mesma vixéncia ca nas suas orixes". Esta versión,
levada á actualidáde a apartir da traxédia cl~ica, foi escrita -por Xavier Lama e Quico Cadaval. O papel de
Eurídice está interpretado pola actriz Rosa Alvarez á que acompañan na montaxe Susana Dans, Maria Barcala, Xosefa Barreiro, Lino Braxe e Andrés Pazos, entre outros. A función de estrea comeza ás dez da noite. •

•Cincuenta
artistas lembran
aoChe
Aj:é o 13 de Febreiro pode visitarse no Teatro Principal de
Pontevedra unha mostra na que
cincuenta artistas homenaxean
ao Che Guevara. No trinta aniversário do pasamento do heroe
revolucionário e baixo lema Até
a vitória sempre, a Asociación de
Solidariedade Galega-Cubana
Francisco.Villainil e a Asociación
de Artistas Plásticos de
Pontevedra recolleron as obras
doadas por ~scultores, pintores e
debuxantes galegas para colaborar co Fundo de Solidariedade
do Ps>vo Cubano.+

• Debuxos
do insubmiso
exiliado
Castellón
O Cafe Bar Medusa, o Pub Magüe, a Casa de Xantar Zascandil
e o Bar Preas son os locais de
Compostela nos que até o 28 de
Febreiro estarán expostos, a ini- .
dativa do Ateneo Libertário de
Compostela, unha xeira de debuxos feítos polo insubmiso Francisco Castellón.
Déspois de negarse
a participar co exército,
Castellón permanece exiliado
desde o ano 1992. •

•'Paquete'
de artistas bascqs
p~a a Nasa
As instalacións da Nasa en
Compostela albergarán do Mércores 18 de Febreiro ao Venre
20 unha tropa de artistas vascos,
que baixo o nome de Un paquete
basca para a Nasa, ocuparán todo o seu espácio con novas formas de expresión artí ticas.
Desde o Mércores, ás dez da noite poderán verse as instalacións
Intro-Vertido de Koldo Jone ,
Mo (veneno morral ... o dame veneno que quero morir), -de B atriz Silva e o video Retrospectiva
do video feito en Euskadi, de de
os ano 70 até a actualidade. •

• Fia -na Roca leva a Madrid o disco Agardando que pase algo
Despois de estar oito meses na rua, o grupo Fia na
Roca apresentou o dia 11 de Febreiro o seu segundo traballo discográfico Agardando que pase algo na
·Sala Galileo Galilei de .Madrid. Neste segundo
traballo, os Fia continuan nunha liña .de ralees
tradicionais cun importante tra_ballo de composición. N os dez temas que compoñen este _novo disco inclúense adaptacións de pezas tradicionais, algunha collida do repertório
de Fuxan os Ven~os, xunto
con composicións novas da
autoria dos membros do
grupo. Editado por Resisténcia , o disco vai "desde as
máis fondas raíces da cultura de Galicia, escomeza un~
ha viaxe polo tempo que
percorre boa parte das músicas. populares unidas ás tendéncias máis actuais"~ A sua
maneira de ver o traballo
que realizan englóbase na
ideq de que desde a "nosa
p_equena aldea onde se acaba o mundo, imaxinamos
un novo camiño de Santia-

go que nos leva ao traversa da música e nos fai
universais". Cun importante traballo no coidado
do tratamento dos sons intrumentais, o grupo folk
consolida a sua presenza no mercado discográfico
e ampara a tese de que a música galega está a pasar
por un dos seus mellares momentos. Na sua idea
está, despois de Madrid, pasar pelas principais cidades europeas dando mostra d? seu traballo. •

• Apresentada
a série de
antropoloxia do

Proxecto Galiza
O Sábado 7 de Febreiro
apresentouse en Vigo a érie de
Antropoloxia de Galiza: As raíces
da nasa própria identidade, do
Proxecto Galicia de Hércule
Edicións. Coordinado polo
profesor González Reboredo,
traballaron nesta obra mái dun
centenar de especialistas,
debuxantes e fotógrafo , que
despois de catre anos sacan ao
mercado máis de carro mil
páxinas nas que se recollen o
aspecto que "conforman o ser
galego".
Os tomos publicado son
"Arquitectura e Economía",
"Tecnoloxia Agrária. Ofíci ,
"Mariñeiro . Criación téti a",
"Artesania.
iedade",
"Relixión. Creéncias. Fe tas'',
"lmaXinário. Literatura P pul r"
e " Galiza vi ta r etnógrafi e
literario '. •

•Curso
de História da
Galiza en Ferr 1
urantc un me , d 17 d
Febreiro a 17 de Marz ,
de env lve e n l cai d
Caixa Galicia de Ferrol o cur
de História de Galiza
organizado pola A ociación
Sócio-Pedagóxica Galega coa
colaboración da CIG,
Asociación Medúlio e Caixa

Galicia.

O programa do curso divídese
en Prehistoria e História
Antiga, no mes de Febreiro, e
História Moderna, en Marzo.
Felipe Arias, Anselmo López
Cam~ ira e Camilo Nogueira
son os responsábeis de impartir
os temas da primeira parte, e
Pegerto Saavedra, Joám
Carmena e Xan Fraga
adicaranse á I-listória moderna.
Para formalizar a inscripción
do curso, que ten unha
duración de 30 horas, están
dispoñíbeis o teléfono da ASPG (981) 278259, e o da
CIG-Ensino de Ferrol, (981)
358750 .•
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canta de libros
~

Histórias
culpábeis
Título: Magog.
Autor: Maria G ndara.
Editorial: EJicilíns Xerais.

Entre as navidades narrativa
do final do 97, a novela de Maria Gándara amosouse como
unha atractiva alternativa. Os
inícios do segundo milénio,
ademais de eren especial1nenre importantes para a nosa história com povo, e tán repletos
de e cur arca no . De cubrir
nele unha luz eq uivale a acceder a mundo mar abillosos,
cru i , incero , in centes, dest mido , d v to e h rétic
ingrediente
boro
para intriga tan reais como imaxinária por u proceden dun mundo n<le u ta imaxinar real e
reahdade t mola
p rqu
anexi nada ao fantá tico como
c n ecuéncia do e ca o coñemcnt que -a propó ito, políticamente ra perigo o recoñecer a realidade hi tórica da
Galiza como Reino que foi aré
hai hcn p ,uco- no fo¡ proporci na . E de te univer o de
onde a autora extrae a Xofré de
alvam nt (da podero a ca a
de Borgoña, do Cluny imperial), Alfon o o Batallado.r,
Urraca, Garcia, Dona Maior e
Don Pedro e toda a ca a de
Traba, Aria Pérez de Dexa
(mái coñecido como Aira Pérez e pola ua arte trabando),
o Lara, etc., e toda unha galería de per naxe da que no remate e no dá un índice onopouco claro e ouco
efecti\ com axuda para egu ir a hi t'ria . Ar pám n ,
poi , cun di cur o de raigame
histórica, per con p uco pare-

-

:

.

. mén o deseñe estructural fragmentário contrl.bue·en boa medida ª "ese propósito, . se ben está concebidq como canle·. de .
confluencia das histórias converxen tés de Xofré e Urraca
-dous mundos .des'coñeciclo's
con intereses comúns.. en Gar<
cía, futuro rei da . Oa liza- que
no texto. marcan os diferentes ·
. encabezamentos (no caso de
Urraca é o seu n9me o ql!e encabeza, para
·
Xofré é o lugar onde se
atopa) de ca- Sorte para
da capítulo, Maria
nun xogo de
Gándara en ·
alternáncias
que comeza pró25imas
Xofré e re- tentativas.
mata Urraca. Audácia

Maria Gándara.

ciclo co que habitualmente se
entende por novela histórica,
definida pola exqui iteza e ampulo idade de e tilo. Aquí temo matéria hi tórica, mai o
eu tratamento di ta ba tante
do que comunmente vén ofertando a novelí tica hi tórica.
Onde primeiro e nota é na elección lingüí tica, al o ca os
excepcionai que contribúen a

manter a verosimilitude
-acompañados dou tras usos
certamente pouco verosímiles-. Pero no que máis se deixa
sentir é no estilo. O microestilo, o estilo frástico vese desposu ido da carga adxectiva que
construe longos e retóricos períodos, pérdese en floritura e riqueza lingüística a cámbio de
gañar axilidade no relato. Ta-

A história de · ·non lle falta,
Xofré salien~ mesmo logra
ta por ser páxinas
efectivamente áxil e fácil notábeis
de seguir; a
de Urraca
non precisamente por iso, que entre tanta
Urraca, raíñas, princesas, bastardos/ás, irmáns, meioirmáns ... remata por se dITuir
acadando forza unicamente
desde que casa co Bátallador.
Hai, por outra parte, un• ceno
lirismo que aparece de cando
en vez - un sempre está tenta;
do de asegurar que-nace na voz
feminina da autora e resulta
moi saudábel. Mesmamente o
remate ten un marcado carácter lírico que contrasta coa
imaxe épica que o leitor ten
pre-fixada tanto polo momento histórico no que os acontecementos se desenvolven como polo tipo de perso~axes (a
sua vida é inseparábel dos feítos de armas; mesmo se non re-

Henriqueta
de Lois Diéguez
Aparece en Edicións do Cúm.io o último libro de escritor de Monforte de
Lemas, Lois Diéguez, Henriqueta na
galeria. Esta· "vella, coxa e entremetida
mµller" é,o fio
conductor de
trece cadros,
cada unha delas adicada a
persoas queridas
polo autor, nas
que se descreben
histórias e personaxes da cidade
de Lugo. A Henriqueta, que divisa
a cidade coa sua
particular perspectiva e que sé con verte
na narradora do libro, non pode con trolar os destinos <lestes personaxes. •

Recriando
a literatura portuguesa
Francisco Maciel Silveira, prÓfesor de
literatura portuguesa na Universidade
de Sao Paulo, é o autor de Palimpsestos.
Urna história
intertextual da Literatura Portuguesa, que edirn Laiovento. Nel percorre a história da
literatura portuguesa borrando os
pergaminos e entrando nos autores recriando o
seu estilo. Maciel
Sil)l'eira recolle os papeis de
Samir Savon no que se transforma no
troveiro Don Dinis, Gil Vicente, Almeida Garrett, Camilo Castelo Branca,
Ec;:a de Queiroz, Pessoa e Miguel Torga,
entre outros. A metamorfose produce
un mosaico de tempos e textos pasados
cunha visión actual.+

Lambetadas
de ante e hoxe

(Pasa á páxina seguinte)
Un libro práctico pero non un simples
recetário é o que apresentan_Fina Casalderrei e Mariano
Garcia en Repostería de Galicia,
editado por
Xerais. Nas suas
páxinas incluén,
ademais de duascentas recetas, unha reflexión sobre a
recuperación dos
doces tradicionais e
trucos para os que
non están acostumados a achegarse pala
cociña. Ainda que -se recomendan postres xa integrados na nasa cociña, os autores rexeitaron "os que
só existen na carta dos restaurantes como mousse ou souflé". Para aprender a
facer bicas, roscóns, canas, filloas,
papas e moitos máis doces.•

l hai algt é11 aí f

Aviados zapatistas

XERAIS

~~
~~

Ás perguntas de que fundamentos ten
o Levantamento do
Exército Zapatista de
· Chiapas e as causas
do seu surprendente
poder de convocatória tema constestar
no libro Chiapas, la
nueva lucha india,
Luis Hemándf,!z
Navarro. O autor,
secretário técnico
da comisión de seguimentó dos Acordes de Paz de Chiapas, reseña.o cámbio que se deu no panorama político mexicano a raiz da
aparición do EZLN . O libro está publicado en T al asa. +
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(Ven da páxina anterior)

lixiosos) que o povoan. E é que
resulta cur_ioso comprobar como, sendo muller !3- autora, as
personaxe$· máis ricas, . mellor
configuradas e desenvoltas,
son as masculinas. Estamos
diante dun discurso ini.ciático
que nos revela corno Xofré
moldea a sua personalidade á
vez que vai educando. a Garcia,
deixa de ser rapaz xustamente
cando lle encomendan a misión e comeza a tomar contac- ·
to coa realidade dos adultos,
sendo testemuña e protagonista; pero hai un momento no
que se ve desdebuxado: os eri.;
contras amorosos con Eva, IIdara e Sara axudan pouco á caracterización de cada un deles
porque, ainda que_vaian comorecurso para manter o interese,
a narración céntrase excesivamente na voluptuosidade eró- .
tica e, á fin, non incidirán para
nada na trama -ainda que non
, se pode negar a sensibilidade
descritiva.
-Onde, desgraciadamente, non
é iniciática é no· pouco coidado
ed itorial. É demasiado frecuente que sobren letras (páx." 121:
"Ibn Moussa levan a man do
peito á fronte ... "; páx.. 118: "A
moza ... é só un segundo, outa
volta cae no solpor e recomezan os tremores) e aparezan O))
desaparezan signos ortográficos
inexplicabelmente (páx. 152 :
" ... non ton fían os seus designi.os á visceras ... ", páx. 124: ...
eu esíxolle que mire esíxolle
que toque ... ) chegando a podérense ler pasaxes como a que
seg u e, da páxina ·15 7.: "En
Monterroso gas tara tanta crueldade, tanta saña como ela nunca non vira e cando Telmo de
Lema, aquel mozo cabaleiro fillo do alférez da fortaleza botáraselle os pés asindo !'l- roda do
vestido dela e implorando clemencia". Que aqueles que non
conceden importáncia á puntuación" (e sáibase que aceptamos e nos pracen sistemas non
trad ic ion a is, persoalizados !.
sempre que sexan congruentes), que nos dean detallada,
por mínima que sexa, conta do
seu significado, estruEura sintácticá, etc. As cousas valen
para o que valen cando se
usan; e, se se usan ben, mellor.
Así que vai senda hora de buscar a orixe de semellantes aberracións, hoxendia o sistema literário vese rnoi resentido a
causa dos desmáns que s~ cometen coa língua. Tanto editores como escritores deben velar
porque non nos volternos atapar como hai cÍncuenta anos, e
os leitores non debemos consentilo, consentir que se xogue
asi coa língua e co seu uso literário. A normalización lingüística comeza no respecto que
nos teñarnos a nó's mesmos, á
nosa língua.
E sorte para Maria Gándara ·en
próximas tentativas. Audacia
nÓn lle falta, mesmo logra páxi:
nas notábeis-,· que aqui acostuman a coincidir con pasaxes líricas ou moi dialogadas, polo que ·
debe ser considerada como unha
narradora prometedora.+
XOSÉ M. EIRÉ

Ftitbol, ·
un caneo
coa história
Título: Historia do fútbol galega.
Autor: Anxo Va·rela Cauce.
Editorial: Edicións Lea, 1997. Santiago.

O futbol en Galicia xa conta
cunha história. Ven de man de
Anxo Varela e Edicións Lea.
Unha editorial que mostra desde hai tempo un decidido interés pola divulgación do fenómeno deportivo e a sua implfcación nos eidos educativos . A
sua Biblioteca Básica do Deporte é un bon exemplo.
Nos últimos tempos estamos
asistindo á recuperación das traxectorias históricas das equipas
galegas. A boa marcha competitiva na máxima. división estatal por parte dos principais dubes xera unhas necesidades infor~ativas que foron cobertas
polos xomais di~rios con distintos coleccionabéis que proporcionaron unha ampla bagaxe
gráfica ·e documeqtal. Tamén
distintas efemérides comemorativas das fundacións dos clubes
contribuíron á edición de libros
que recollen a história de enti~
dades de solera como Deportivo,
Celta ou Pontevedra.
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Villar, autor do libro Albores del ·
'fútbol vigués, publicado hai 39
anos, unha obra pioneira da historiografia do noso futbol.
Fuxindo dunha mera relación de
partidos xogados ou balanza es~
tatístico por tempadas, tan habitual de moitos dos traballos pontuais publicados até o de agora,
Anxo Varela ·estabelece un estilo narrativo no que o xogador
de futbol é o principal protagonista. Nomes xa míticos como
Pasarln, Luís Otero, Manuel de
Castro Handicap, Luís Suárez ou
Arsénio entremisturan as andainas deportiva coas suas sensibilidades persoais e un ·denso anedo tário que o autor estende a
outros nomes sonoros do futbOl
galego que acadaron) nalguns
casos, a internacionalidade co
once representativo da "Federación Española de Fútbol'1 .
Interese fundamental por novidosos son os capítulos adicados
ás equipas modestas e ligas amadoras como as da Costa da Marte·ou a da bisbarra de Verin, divulgadas por anteriores e modélicos traballos de Xosé Maria Lema e Xerardo das -Airas e que
dan idea do fenómep.o que significou o futbol fora das cidades
como meio de relación social.

O lendário xogador do Eiriña F.C., Fariña. Á direita caricaturixado por Castelao.

Función que tamén se atopa na
fulgurante xira do Celta a América en 1928, recibido pola emigración como se de equipa nacional se tratar, ou o labor solidário e de propaganda antifascista do lendário Eiriña e a ua
selección na Olimpiada Popular
de Barcelona de 1936.
Con esta Historia do fútbol galega
-á que se lle botan en falla quizais máis referéncia de fontes

bibliográfica que sirvan de
ap io e con ulta ao leitor ou r feréncia á hi t -ria da el c ión
Galega ante d 36- Anx Varela abr un camiño qu de eguro animará á realización de
pequena hi tórias locai ou m nografia por clube a toda luce nece ária para abundar nun
fenómeno que de perta e egue a
de pertar paixón . •
X.E.A.

Todo este aparato in.formativo
reul)ido nos últimos tempos necesitaba dunha plasmación a
xeito de histór ia global dos
aconteceres
que viveu o
futbol desde a
sua implanta- Anxo Varela
ción até os ·estabelece
nosos dias.
L.abot que le- un estilo
va a cabo An- narrativo
xo V arela nas no que
máis de trescentas páxi- o xogador
nas necesárias de futbol é
para facer esta o principal
primeira cata
dunha disci- protagonista.
plina pola que
se enxetta no
noso país o fe_
nómeno deportivo de masas.
Desde aqueles anos entreséculos
nos que a dupla influéncia de
traballadores ingleses en cidades
como Vigo, Vilagarcia, ou A
Coruña e a de estudantes retornados das illas británicas puxo a
andar por veigas e recheos os
primeiros esféricos, a crónica de
Varela surpréndese da enorme
capacidade do futbol para implantarse nas prindpais povoaG.ións e vilas. Un xogo que chega na .etapa pre~federativa da
man dunhas burguesías locais
deslumbradas pola imaxe rexeneradora do deporte moderno. e
o impacto do olimpism9.
Clubes como o Fortuna, o Real
Vigo, o Deportivo Sala Calvet,
ou o Pontevedra Sporting son
debedores desta. dinámica que
cedo se espalla por sirnpatia por
todo o país conformando unha
etapa heroica que ten como cronista exemplar a Celso González

Como Titanic este ano, Todo sobre Eva tiña o record, con 16 nominacións, poro os Osear.

Roubo
na TVG:
Mankiewicz
sen The End
Título: Tcx:lo sobre Eva.
Director: J.L Mankiewicz.
Emisión: TVG.

Habera oito ou dez anos o segundo canal da televisión estatal proxectaba "O Home do
Oeste" ("Man of the West,,) de
Anthony Mann, western crepuscular que significaba, ademais do derradeiro encontro de
Gary Cooper co xénero,_o penúltimo e maxistral percorrido
do seu realizador por un horizonte criador que el como poucos (Ford, Hathaway, Wellman, Hawks, ... ) contribuíra a
edificar. Lembro que a propósito do seu pase televisivo un espectador catalán presentou u,nha denuncia nun ·xulgado bar-

celonés contra TVE por non
ter respeitado o formato orixinal do filme (cinemascope), o
que lle forraba a el e a todos os
espectadores a posibilidade de
admirar unha obra mestra en
rodas as suas posibilidades expresivas.
Sabido é que -vulgarizando- os
pases en scope anchean a imaxe
(aparecen esas franxas negras
abaixo e enriba na pantalla)
perrnitindo ollar en toda a súa
plenitude GS contidos dos encadres e dos planos. Cando sendo
(Pasa á páxina seguinte)
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en scope o orixinal este non se
visiona asi, a imaxe a parece
mutilada xa que se e liminan
~le mentos do campo que deberían aparecer. Quedan, en conetuéncia, o planos cortados, a
medias e con fi rmas - humanas
ou obxectais- fora do campo de
vi ión do esp~ctado r, que ten
que ad iviña r o que falta. Por
exemplo, nunha toma en plano
médio con dous personaxes na
acc ión, pode darse a circunstáncia de só ollarmo média cara ou médio corpo dun dele ou
que, nunha toma de perfil de
oper, teñam s que ad iviñar
ond e tan a súa ore ll as.
Aqu l p ctad r quc ixába e
n tribunai d que n n só fora obxccto dun fraude, s nón
qu e at ntar c ntra a úa liberdade para llar un obxecto
rtí ti tal c m
cu creador
tina
ncebid . N n ei coq ued u xudicialmcnte o

c

comunicación.
Na n ite do pasado ábado ao
Domingo 8, o e pectadore da
TVG volvém
frir un atentad
em llante. Diria mái ,
m ito pior, mái ruin, máis brutal. Anuncíábase para a 1,55 da
madrugada o pase de "Todo
bre E a" ( 'All about E e") de
Jo eph L. Mankíe\ icz en verión orixinal.
Todo o afeízoado e tabamo
de norab a. Por primeira vez na
hi toria da televi ión (autonómica ou e tatal) iamo ouvir a
auténtica voz de Margo Chan-

ning (Bette Davis) ou de Eve
Harrington (Anne Baxter) ou a
dunha xovencísima Marilyn
Monroe que encamaba, nun dos
se us primeiros papeis, a unha
Miss Cawell encantadora e frívola asp irante a actriz. Era pois
unha oportunidade única para
ollar en versión non dobrada
unha das mellores películas da
decada dos cincuenta (Osear á
mellar película, ao mellar director, ao mellar guión, ao mellar
actor secundário [George Sanders] entre outros dous máis) e,
probabelmente, a mellar incursión que se teña feito, desde o
cinema a me rican o , sobre o
mundo do teatro. Pagaba pois a
pena agardar até case as duas da
madrugada para ver ou grava r
(no mcu caso participei de ambas actitude e decídin gravar o
filme por riba da versión que...xa
tiña en ca rellano) esta excelente obra me tra, paradigma do
traballo de actores e reflexión
aguda e aceda do universo do teatro. Pero, de repente, como por
encanto, saltou a sorpresa. Cando xa eran case as catro da mañá
e o que lles estabamos roubando horas ao ono levábamo unha hora e cincuenta e sete minuto entado diante do televir admirando un filme exemplar, za , de súpeto, en pleno
dialogo entre Eve {Baxter) e
Addi on (Sanders) a nasa TYG
corta, CORTA, a película, pon
o hino galega e anúncia a programación do Domingo dia 8.
Asi, polo morro, sen máis explicación , ao besta, roubábannos,
en contemplacións, 21 minutos
do metraxe orixinal de Eve e
mutilaban unha obra de arte .

Polo menos a película de Mann
fora ollada na súa integridade .
Nós non vimos o The End de All
about Eve. Os da TVG esqueceron que as películas, todas as pe. lículas rematan asi. Non me importan as causas do erro, tq.mpouco se aparecen excusas públicas polo crime (a dia de hoxe,
Luns, nengun xomal, que eu saiba, fa.la do asunto). A miña indignación e a de moitos coma
min non debe cesar. O Sábado
foi Eva, mañá pode ser, desgraciadamente xa o ven sendo, unha n otícia, un conflito, unha
opinión, unha idea, unha crítica. Algo haberá que facer. O defensor do espectador, o valedor
do pavo, un xulgado ... os descendentes de Mankiewicz ...
quen sexa. A min e aos demais
non nos poden furtar a arte, nen
nada que sexa de todos, neste
c;aso unha obra cinematográfica.
E como se de pronto irnos ver
"As señoritas de Avignon" ~ fáltalle unha zona do lenzo. E como se irnos escoitar "Turandot"
e desaparece o terceiro acto. É
como se irnos ler o "Calendario
Perpetuo" de Pepe Cáccamo e
non están os sesenta últim os
versos ... Con estas cousas non se
xoga e non se aceitan desculpas.
Nengunha vale. Só queda a denúncia, a vergoña pública dun
organismo como a TVG que pagamos todos os galegas para que
funcione e non insulte a cotio a
intelixéncia nen a liberdade de
o llada do cidadán. E algunha
que outra dimisión ou cesamento que eu, e seguramente moitos , exiximos con raiva. +
CELSO X. LOPEZ-PAZOS

Sinfonía do Novo Mundo de Antonín
Dvorák, que tamén se inclue no disco,
foron rexistradas en directo no concert6
que a banda ofereceu na igrexa
parroquial de Ribadeo o 1 de Agosto de
1997, como clausura das xomadas Mar
par meio. Nese concerto a banda
acompañou ao pianista e profesor da
Escala Nacional de Música de Cuba
António Queija Uz. •

O heterodoxo facer ,
da Banda Municipal
de Ribadeo
Título: Banda Municipal de Ribadeo.
Autor: Banda Municipal de Ribadeo baixo
a dirección de Hemán Naval.
Edita: Asociac ió n Amadores da Música .

O 25 de Xaneiro de 1992 corenta
mozos, músicos amateurs,
apresentábanse en concerto como
Banda Municipal de Ribadeo. Seis anos
despois e cun plantel. de banda
sinfónica de perro de oitenta membros,
veñen de sacar ao mercado o seu
primeiro disco que surprenderá a
aqueles que busquen nel o programa
tradicional dunha banda popular. O seu
director, Hemán Naval, aporca ao disco
duas qbras próprias. A tradicional
canción catalana El cant dells ocells que
o violoncelista Pau Casals convertiu en
emblema musical de liberdade
rematando coa sua interpretación nos
seus concertos no exílio, é recriada por
Hemán Naval na marcha fúnebre
Parthou-Saraxevo. T amén asina uoha
habanera para a que toma o título do
poema de Mario Benedetti Lome do
mar e a el pertencen tamén os arranxos
doustras duas partituras gravadas: o
Andante Spianato e Gran Polonesa en Mi
bemol Maior opus 22, orixinal para
piano e orquestra de Chopin, .e o bolero
Pensa en min, de Agustin Lara. Estas
duas obras e máis o fragmento da

Música .popular
de alén do Miño
Título: Entre luas.
Autor: Quadrilha.
Edita: Ova~ao .

Paixón pola música popular é o que din
profesar os membros do grupo portugués
Quad.Tilha, cuxoJúltimo disco titúlase
Entre luas, periodo n() que xurden as
suas h istórias. O resultado desa paixón é
unha mestura de elementos tradicionais
con rionos máis contemporáneos que os
achegan nalgun tema ao pop máis
suave. Escoitando as suas letras, todas
elas compostas por Sebasriao Anrunes
asi como a música agás en O Lobo que
ven dunha canción tradicional bretona,
enténdese a peculiaridade do folk da
Quadrilha: as estreiteces económicas en
Nao há dinheiro, as dúbidas dun
prometido ante o seu compromiso en
Quem casa com mulher bonita, ou os
perigos do mar en Quando Deus quiser.
Acompañan a Antunes, Pierre EscCldo,
co seu acordeón, Mário Joao Santos, á
percusión, Joao Ramos, co violin, e Rui
Nunes, baixisca. •

Imaxes de esquecidos
Preparan documentais sobre Monch9 Valcárcel, as traballadoras do textil e os caseiros
*P.

parróquia de Sésa~o e no pub ·
Dublin de Vigo, difundirase en
formato televisivo e terá como
banda sonora orixinal unha maqueta do conxunto de música
medieval ·Femán Esquio.

BERGANTIÑOS

Andaba o me d F br iro d
1991,
m za ban a cla e
na Escola de lmaxe e Son da
C ruña (El ) e b taban a andar
qu l go
rían a pri;
me ira x ración de profisio;
nai do adi vi ual formada no
paí . et an
d poi , unha
ollada ao que fac r na EIS
de e breno o int rese dos
alunes pola construción dun
audiovi ual próprio e compro;
metido. A necesidade de dar a
coñecer a vida de Ramón Valcarcel, -a denúncia da situación
dos caseiros ás portas do século XXI, ou a descuberta en
imaxes da precariedade laboral
no sector textil, como a outra
cara da moda galega, son al;
guns dos temas sobre os que
apontan, co obxectivo das cámaras, os alunes de primeiro curso.

Un de tantos é o título do documental co que oito aluno_s da
EIS -Produccións Cheas- recollerán a bagaxe persoal e a pegada que deixou entre os seus coñecidos Ramón Valcarcel Vega,
o cura das Encrobas. Imaxes da
confección dun busto por un alfareiro -peza que entrega como

c
an
a con ecuéncia dun ca"ncro en
1993. Para os us autores o docum ntal é a lembranza <le "un
de tantos esquencidos da loita
contra a ditadura", "un de tanto que non se estuda nos libros
de texto e que sen embargo, son
História donoso país".
Por meio de episódios históricos
como a loita das Encrobas, o
problema das Enchousas ou o
das marismas de Baldaio que fixeron que as suas vidas se cruzaron, os entrevistados achégannos á andaina de Valcarcel como párroco de Sésamo e Sueiro,
como concelleiro do BNG en
Culleredo ou como cura en As
Pontes. No documental participa ademais a poeta Pilar Pallarés
recitando uns dos seus poemas
adicados a Valcárcel. T amén se
incluen imaxes de arquivo que

Moncho Valcárcel.

recollen revoltas e manifestacións nas que el participou.

"A família

de Ramón Valcarcel,
soterrado no cemitério de San
Amaro na Coruña, deu o seu
consentimento para a confección do documental -explica
Silvia Carregal, unha ~as autor s- Unha das suas irmáns, Adel¡:¡. Valcárcel, mailo seu fillo David, darán fe dos episódios familiares <leste singular persoeiro da
nosa História". Cun financiamento que non chega ás
·1so.ooo pesetas, rodouse do 5
ao 8 de Febreiro na .igrexa maila

O mesmo dia que escomezou a
rodaxe de Un de tantos outro
grupo de oito alunos, que se dan
a coñecer como Produccións e
outras afeccións, escomezaron na
parróquia de Cutiás, no concello de Cesuras, outro documental sobre a vida dunha família de
caseiros. Os autores tratán de
por de manifesto "un dos anacronismos sociais máis duradeiros de Galiza, en tanto en canto
a orixe do mesmo é case medieval e a solución virá no século
XXI, pois o tema queda en suspenso até o 2004, que é o prazo
que teñen os caseiros para acceder a propriedade de mútuo
acordo cos proprietários"

-

. Os protagonistas son Estrela,
Celsa e Ramiro, que traballa
nunha empresa de construcción
de estradas. Ademais <lestes ingresos, viven co que produce o
campo e o que dan os animais
namentras agardan a que os tf.ibunais os recoñezan como pro-

prietários da casa onde medrou
desde hai vários séculas a sua fam ília. Na edición da fita tamén
se incluirán imaxes do desaloxo
de Ramón Vázquez., o caseiro ·¿a
parróquia de Larín, en Arteixo,
que en 1991 foi expulsado palas
forza da sua casa en cumprimento dunha orde dictada pola Audiéncía da Coruña, motivo p0lo
que estivo na cadea tres dias.
A descuberta da outra cara da
moda galega é outro dos temas
que desperta o interese dos mozos do alunado da EIS . Son a
productora Abre os ollas e a s{ia
fita O milagro galego achegarase
ao mundo da moda desde a perspectiva da producción e dos traballadores. O textil galega supón o 13% da facturación de todo o estado e cada vez son máis
os traballadores que dependen
destas empresas e que soportah
unha alarmante precariedade laboral. "O documental -sinalanreflexará a dobre cara da moda
galega mostrando a contradicción existente entre a sua imaxe
e o que hai detrás dela". Os autores tiveron problemas á hora
de poder grabar nos talleres onde se amorean traballadores,
maiormente mulleres.+
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para o seu recoñecemento''..

,Pepe Barro, deseñador

É asi no mundo da política onde

'Os políticos teñen medo a ~mudar de imaxe'
Amostra Confqrmando Ideas -or,
gani.zada pola Uri.iversidade de
Santiago-- ·, foi o balance de vin,
te anos de deseño e criación na
man de Pepe Barro. O comeio
ven marcado pola composición
do primeiro número de A Nosa
Terra alá por Decembro de 1977,
a fin está aberta na manchea de
proxectos que ten sobre a mesa.

J

*

CARME VIDAL

LEVA VINTE ANOS NO MUNDO DO DESEÑO PROFISIONAL.
O SEU OBXECTIVO É O DE "DARLLE VALOR" AO QUE TEMOS
A BEIRA PERO NON SOMOS QUEN DE APRECIAR NA SUA
.MEDIDA. PEPE BARRO, MEMBRO XUNTO CON XOSÉ SALGA,
DO E LIA SANTANA DO GRUPO REVISIÓN , ESTÁ A FACER
BALANCE NO SEU VINTE ANIVERSÁRIO COMA DESEÑADOR.

Da autoria de Barro é tamén o
deseño do desaparecido Diario
de Galicia. "Quizai sai e moito
da norma, editábase por caderniños como acontece nos Esta,
dos Unidos e Inglaterra, intentouse aprender do que estaba a
pa.sar na prensa.
Un xomal, cando
existe, cambialo
de maneira radical é como suicidarse, pero ao ser
un produto novo
sempre se pode
.
, . ,,
.
mnovar mats stnala Pepe Barro
sen acreditar na
existéncia dunha
liña pola que está
a camiñar o deseño de prensa senón distintas fór,
mu las que van
desde unha máis
conservadora até
un achegamento
ao ritmo dos meios audiovisuais.

A relación é case máis forte coa
economía que coa criatividade·.
Como xastres a medida, os dese,
ñadores traballan por encarga,
ao gos,t o do empresário' e o xes,
tor que deciden contratar a un
profisional para dar outra vista
ao producto que ofertan. Ou co,
mo di Barro, para que "poñan en
valor" algo que existe pero _está
desaproveitaqo se non se lle dá
unha volta. E o que aconteceu
cos ovos de galiñas libres, unha
iniciativa empresarial pequena
que entrou no Corte Inglés a raíz
de que Revisión os introducira
nun novo envoltório, distinto
ao habitual. "A diferéncia é o .
que cobra o profesional e iso di,
vidido entre o número de caixas
é irrisório, as empresas teñen
que ter en conta que é unha in,
versión que Hes· interesa" defen,
de Pepe Barro lamentando que
as grandes empresas encargen·
fóra o seu traballo e que as pe,
quenas ainda non dan entrado
na engranaxe de introducir o
deseño nós seus productos.
Pepe Barro s~be os trucos e as ru,
tinas da profisión pero fuxe de
sacralizala dentro dos mandados
da modemidade. Comezou a tra,
ballar cando case ninguen se fa,
cía chama,r deseñador e a pouco
de que a profisión cobrase peso
empurrada polos mandados dun,
ha urxente movida que procurab-a
as claves da imaxe. "Sempre
houbo deseño coma sempre hou,
bo arquitectura, o que acontece é
que só desde os oitenta se confi,
gura como profisión. Nas datas
nas que comezo a traballar apare, ·
ce xente e logo nos novénta cos ·
ordenadores facilitouse moito o
acceso ao deseño. Hai unha cerra ·

atrancos que podia ocasionar. A
actitude do deseñador. é prever
todo o que rodea ao seu traballo,
que sexa eficaz e fale ben do pro,
dueto, do setvizo que estás com,
prando". A sua pegada- queda
tanto en xomais, libros e obxec,
tos como na imaxe de institu,
cións, empresas ou organismos.

Barro encontra as maiores reticéncias á hora de mudar a imaxe. "Dase un cerro medo a cam,
biar a imaxe, ternos pouca for,
mación nese ámeto. Cando se
escrebe un texto hai moitos recursos retóricos e non acontece
nada, permftese. Non pa a a i
na imaxe, se se traballa moito
leva a que poda aparecer a acu,
'sación de que se tstá enganando
á xente", destaca o deseñador
sobre as polémicas que a cada
pouco saltan a notícia sobre o
tratamento visual das campañas
-dectorais e os candidatos.
Pepe Barro, Lia Santana e Xo é
Salgado defend n que o campo
do deseño é plural e os seus linde ben amplo . Tanto tiran d
seu ampl arquivo de traball
conxunto de materiai feito pa;
ra a Univer i acle d antiago
con motivo d
Quinto Aniv r ário ;e que en b a
m dida deu pé a
e ta m tra , u
dos amplexo e tuda para a º'
ciedades comar,
cais como dunha
botella de licor
ou un cupón da
Once. "De eñar
todo un sistema
d e sinali zació n
para que a xente
se oriente teria
que ser un ervizo
público . O deseñador pode facer
tamén mái claro
e ordenados os impreso para a
declaración da renda ou os manuais de instruccións" , comen,
tan os protagoni t a de Reví ,
sión.

'Como xastres
a medida,
os deseñadores
traballan
por encarga,
ao gasto
do empresário"

A. PANARO

confusión, pénsase que manex(lr
aparello é coñecer a profisión
como se por utilizar a pluma foses
escritor" anota Pepe Barro men,
tras tira forza . á impronta da mo,
vida na sua profisión. O que
aconteceu foi apenas que "apare,
ceron persoas que se autodeno,
minaron corno tal e tenen vontá-

de de exercer de deseñadores".

-º

~E o balance? "Que despois de

vinte anos seguimos aquí, e iso é
positivo e importante. Conseguirmos que a profisión tivese
maior peso, antes calquer deseñaba, por exemplo, un billete de
áutobus, sen preocuparse dos

A mesma barreira atópaa na política. "Debe haber un acordo para non mover absolutamente nada, non sair de poñer unha cara.
Pode haber medo de sair da norma, de facer un cartel demasiado
novidoso" responde o deseñador,
autor dalgunhas imaxes que deixaron pegada no nacionalismo
de fin dos setenta cando se enchian as paredes de cartaces reivindicativos e que ere vinte anos
despois está no mundo do de efio
"á altura de calquer outra forza
política e isa é bo porque se non
tes a mesma preséncia non er s
unha opción a considerar. O nacionalismo está a utilizar o mes,
mos meios que outras forzas polf,
ricas e sociais e isa é necesário

cri e é
o nd e

De cand() o país erguíase e deitábase cantando
)

O disco Raiceiras, c.ompilado por Mercedes Pepn, q.preséntase na Coruña, Santiago e Vigo
Raiceiras é só o primeiro disco
dunha séri€ que se presume Ion,
. ga, .segui:;i~o c~on,:l:a.. Memedes. ·Pe- e
ón, que xt.intó- a:ó seucompafieti-oFemando Curz, encarreg~:)Use de
recoller os sons incluídos no
compa<;:t;ó. Un _paseo polos "rit, .
mas étnicos"do. país e o intento
-de .salvar o últimn eslabón nunha
cadea de tr~nsmisión qu~ vai .esmorecendo, están nos fundamen,
tos do disco, aoque Mer- .
cedes ten moito agarimo
"pola carga de emoción
que hai en cáda peza".
· A este primeiro volume
seguiralle outro adicado
a música compilada por
todo o país. Despois,
aparecerán ..as comar-

·

cas folclóricas. -"É unha división
que utilizaremos pára seleccionar
a músiccrpor zonas. Os sons carri,
bian moito d~nha aldea á «:itle es~
tá ao ládo. Tamén influe na riqueza musical o feíto de que non
marchara xente á e!Iligración ou
mesmo o_impacto qa Quena do
36", explita Mercedes Peón. O que oferece este primeiro volume de Raiceiras é fidelida e á
tradición, que se reflecte nalgunhas pezas como o Cantar do Ca;
miño do Piñeiro de Vilabade, que
interpreta Anxelo Costa, cuxa
letra consérvase intacta tras máis
dun século. "O disco é un luxo
que debería escoitar o maior número de persoas posíbel porque

contén unha información de primeira man", sinala a investigadora. Non é q_mesmo que levar
' aos gatdáns' dést-as pezas á TVG.
"A televisión serve para influir
socialmente, elev~r a autoestima
e para que un número importan,
te d~ espectadores · ~e recoñezan
na música de etnia, pero non é Ó
lugar idóneo. No' disco, a xente
canta ou toca na sua casa", sina,
la Mercedes Peón. Visitación e
Ramona de Bergantiños, o señor
Calviño de Ordes, os viciños de
Vilannaior, o señor Xesus de Vilardemouros ou o señor Cach-a-'
rrón de Boimorto son alguns dos
protagonistas desta aventura que
asume Trompo, a ·pequeno·selo
fundando P?r Mercedes Peón e

Nando Cruz. No disco, cundestacado traballo de deseño de
Maria Luaces, explícase ademais
o uso dos instrumentos tradicio,
nais, as peculiaridades das vellas
muiñeiras, a instalación dos rit,
mos de pasodqble ou os segredos
da pandeireta.
Apreséntase en Santiago, Vigo e ·
A Coruña, como non podía ser
doutra maneira, con música. O
disco amasa ademais un xeito de
vivir moi diferente ao que se impón hoxend ia e un s protago,
nistas que, malia lembrar con dureza a vida· de traballo, "levantá,
banse e deitábanse cantando. As
pezas acompañábanos cand; traballaban e cando moceaban".•

ANOSA TERRA

12 DE FEBREIRO DE 1998 • Nº 817

27

·Pérez Varela nomeará·o novo director do CGAC
sen contar co Consello da Cultura-Chama 'energúmenos' ao centenar de artistas que se manifestaron·en apoio de Moure
sias caiu boa parte da organización das mostras de Galicia, Terra Única e do Quinto Centenário
da Universidade <le Santiago e a
preparación do Xacobeo 99 é a
razón que el mesmo deu nunlw
entrevista concedida a El Correo
Gallego para xustificar que non
fose o destinatário final da praza. As quinielas están botadas e
as apostas principais van a unha·
designación directa de total
confianza de Pérez Varela, desouvindo o sistema que levara á
selección de Glória Moure. A
agora destituida directora fora
elexida despois de atender ao
asesoramento do Consello da
Cultura Galega.

-0- CARME VIDAL

Os paus recebidos por artistas
e intelectuais o pasado Xoves 5
de Febreiro por se teren concentrado diante do CGAC foi a
primeira atacada por parte da
Xunta no camiño de que o cese
de Glória Moure da dirección
artística do centro se acatase
sen críticas. O tema foise de
man desde hai dias; o ataque ao
corazón sofrido polo arquitecto
Pedro de Llano despois da carga policial foi talvez o ponto
que mái crispou a situación.
Os bandos enfrontáronse nunha loita na que se foron tirando
trapos suxos que mái que aclarar puñan un túrbio pano diante dun tema que traspasou o
eu contido artístico. A atitude
represora do conselleiro de
Cultura que chegou a chamar
"energúmenos" ao centenar de
artistas e estudantes concentrados marcou a pauta do conflito.
A ex-directora do CGAC, Glória Moure botou abaixo todas as
razóns dadas desde a consellaria
para a sua destitución e non
deixou de acusar aos ectores
máis direiti tas da decisión que,
ao eu ver, respondía a razón
"políticas". As me mas que, egundo inalou, viñan entorpecendo todo o seu traballo nos
último tempo . Para Moure o
eu proxecto chocaba de fronte
co marcado p ~o con elleiro en
Galicw, Terra Unica. A ua liña
de ar umento foi br todo real tad a na pr n a editada en
M drid. Mái f:' ci l ~ ill rebater
razón · d orde e onómica e
1rregularidadc finan eira que
·air n á lu n último dias. A

represen-

O golpe de autoridade desatado
por Pérez Varela para ter de
.man o CGAC, mimado nos presupostos pola consellaria e á vez
fóra do seu control principal deu
pé a un d0s principais conflitos
no mundo da cultura dos últi_ A. PANARO
A protesta do CGAC rema1ou cunha carga policial que Diz Guedes calificou ele ~desprazamento'.
mos anos.que mesmo se lle está
tantes da Xunta no organismo.
suas palabras pero xustificou en
cións de protesta en Arco, no
a escapar do control do conseSe as acusacións de dispéndio
todo momento a destit:ución,
lleiro . A implicación dalguns
CGAC e na própria ·p~~lc:Jade.
de carros públicos e amiguismo
aludindo que fora na antolóxica
meios de comunicación, máis
na xestión dos investimentos se'
de Laxeiro cando se encontrara
O tema será debatido tamén no
posicionados que nunca, e a poprobaran -á xestión do centro
na sua posición de presideñte da
parlamento unha-vez. que todos
larización das opinións que saen
adicáronse até agora por volta
Xunta. Ao seu ver, as outras
os grupos da oposición solicitaá luz apoiando unha ou outra
dos 2.000 millóns de pesetas-,
mostras, poderian terse organiron explicacións da decisión <la
postura, adubiadas tamén con
as responsabilidades políticas,
consellaria de Cultura. O vocéizado "en calquer outra parte".
acusacións personais e duras acsegundo a teoria do PP ao resro do BNG, X.osé Manuel Beiras
tuacións policiais e políticas fan
peito, caerían directamente soO debate fo¡ a máis a raiz dos
convocou ao dia s·e·g úinte da
do caso un camiño sen volta. A
bre os cargo da consellaria de
acontecementos pasado Xoves.
carga policial unha rolda de
cada nome próprio estáselle tiCultura, a comezar polo próprio
O listado dos sesenta artistas e
prensa na que conden<?u a agrer~do partido dunha ou doutra
Pérez Varela.
sión exercida contra "o coléxio
intelectuais que asinaran o mabanda. En cada opinión subxace
nifesto en tres horas o dia do cede Arquitectos, a Asociación de
tamén a sospeita incitada do inAsi como ao arti tas e lle imse foise incrementando até case
Artistas, a Faculdade· de Belas
terese persoal, nomeadamerite
pediu manife tar a ua opinión
os trescentos aderentes. Várias
de carácter económico, rro trunArtes, a Asociación de Escrito<liante do CGAC, á própria
res e estudantes e a{"tistas" e xa
fo dunha ou outra parte. ÁB acuentidades demandaron a contiGlória M ur negou elle a posinuidade no CGAC, entre elas a
daquela falou do proceso de "disacións do exceso nos pagos de
bilidade de asi tir á reunión do
famación" que se estaba a enceinstalacións, artigos ou comisaAsociación Galega de Artistas,
Padr ad cel brada o dia cinco
dirixida por Huete, a Asamblea
tar contra todos os "disidentes"
riados no CGAC únese a sospeide Aluno de Bela Artes de
ta de que o . mesmo pasaba cos
na que n n e d bateron a raá política da consellaria.
z n d d titución enón a iPontevedra ou as ponéncias de
acontecementos organizados dituación d interinidad na que
A equipa de Pérez Varela hon
Arquitectura e Artes Plásticasrectamente desde a consellaria,
ntr . A pe are das
do Con ello da Cultura Galega,
cunha manchea de nomes que ·
qu da
contestou a nengunha das deformas que Xunta utilizou para
mandas recebidas desde o munasi como numerosas organizaben aproveitªron os grandes
b tara unha persoa qu fora noción de artistas: Do Padroado
do da arte que apoiaba a Moure.
eventos e agora son cabezas no
mead de c nfianza, Moure maapoio da destitución. As obras
dimitiron Xosé Jiménez e Simón
A resposta oficial queda penn i~ taba dia d pois, destacande arte colgadas nos despachos
Marchán e a profesora Mª Luisa
dente do rápido nomeamento
do o eu d encontr coa equipa
oficiais -que Glória Moure nedun sucesor para o poseo que paSobrino negouse a continuar na
de Pérez Varela, que "sen Fraga
dirección do curso Aproximación
sou a ocupar de xeito provisiogouse a que formaran parte do
isto teria acontecido hai tempo"
nal Xosé Manuel Garcia Iglésia5
á criación, programado polo
fondo do centro que dirixiamentras agradecia o apoio consa pesar de ter negado que el non
poden chegar a falar tanto coCGAC. Os estudantes de Arte
tante do presidente da Xunta á
seria o definitivamente nomea- - mo os protagonistas das mostras
de Pontevedra pararon odia 10
sua xestión. Fraga agradeceu as
do para o cargo. En Garcia lgléás 11.30 horas e anunciaron acdoCGAC.+

OPtNIÓN

TRAVELLING EN SANTIAGO.
o

Foi como un travelling de cinema negro. pasado Xoves, cinco de Febreiro, en Compostela.
Rematada a xuntanza no Consello de Cultura
Galega, dirixinme ao Museo.
.

XAVIER SEOANE

Para unha persoa que leva moitos anos no seguimento da cultura plástica e visual, hai imaxes
que firen a retina pola súa contundéncia incuestionábel. Un Centro de Arte acordoado e tomado literalmente polas forzas de orde. Unha contundente carga policial contra un grupo nutrido
de artistas, intelectuais e estudantes. Uns coches

r - - .·

- -··-· .. ··--.-· -·- - ... . . _. --- - ---.. ....... - - ~.. ·- ·- --

en marcha -limusinas autóctonas-, coas luces
acesas, rápidos, con chóferes planchados que
abren paso na noite a autoridades que sairon da
xuntanza do Padroado pola "porta de atrás".
De súbito, como lóxíco. fiash,back para unhas
imaxes que .pedían a berros unha cámara en plena inmersión nouvelle vague, viñéronme á mente secuéncias dos meus tempos, anos 70, represión nas aulas, na rúa, na universidade compostelana.
"O pasado" -dixenme, ao chegar a casa. "O ve-

t.

llo, o teimoso amigo, unha v_ez máis".
Onte pola mañá, ao .follear a prensa, na retina,
no nariz, cabodano de Bertold Brecht. ·Pura casualidade? T amén, ano lorquiano. El, que dicía
-que o loendro era amargo. Quizais, por iso, o alimento -tan. sagrado no país-· sóubome ·a loendros. Loendros impotentes. Loendros amargos.
E sen o consola dun solo de gaita.+
· ·XAVIER SEOANE é poeta

e crítico de arte.
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BOROBÓ

Cando Risco foi a l?_a mplona
Misión foi fundada en Ourense,
ao prindpio da nosa Guerra Pluscuanci vil, en Febreiro de 193 7,
por Ricardo Outeiriño, director e
semipropietario do xomal La Región, e tío camal do seu actual
editor. D. Ricardo era un· excelent~ latinista e un bo creente.
Así, ao crear ese quincenario trataba de completar piadosamente
a tarefa informativa do seu xornal, ilustrando o espírito da grei
ourensá coa mellar colaboración
posíbel (a de Risco, Otero e Cuevillas) neses tráxicos anos. Por iso
o.stentaba o título de Revista de la
Parroquia y la Escuela.
mprimíase Misión, loxicamente, nos talleres de La Región.
Publicaba ademais uns anexos, moi sinxelos e humildes na
sua impresion, que reproducían
obras literarias, relixiosas e históricas de moi diversa índole.
Unha producción bibliográfica
abundante e para min soi-Prendente, cando Manolo Cerezales
me mostrou hai uns días na súa
casa, tres ou carro ·números do
anexo, que conserva. Leva .o último deles o número 141, do 15
de Abril de 1938. Cando por
aqueles datas a numeración de
Misión só chegaba ao nº 29. Por

I

tanto, permítome advertir aquí
aos novos bibliógrafos galegas
da existencia desta extensa e
curiosa colección ourensán para
que a investiguen e clasifiquen.

N

on acabara a Guerra aínda,
cando a Ricardo Outeiriño
ocorréuselfe dar maior difusion e alcance na "España nacional" a seu quincenario ourensán. Para iso estabelece contacto co seu xoven amigo e paisán, Manolo Cerezalés; quen,
neses cruentos días traballaba
coma redactor do Diario de Navarra. Decide Outeiriño viaxar a
Pamplona, co propósito de porse
de acordo con Cerezales sobre a
nova estructura de Misión. Deciden constituir unha empresa,
a cuxo capital, trinta mil pesetas, aporta cada un a me.tade:
tres mil pesos. O quincenario
imprimirase, dende ise momento, en Pamplona. E Cerezales
trata de reter a D. Ricardo na
capital navarra, para botalo a
.andar. Mais, ó director de La
Región négase a abandoar por
máis tempo o seu xomal, e volve a Ourense, prometéndolle ao
seu sócio que lle mandará par?
reemprazalo e axudalo a D. Vicente -Risco . ¡Ninguén menos!

Efectivamente, Risco vai a Pamplona e durante unha temporada
convive cos intelectuais ·e xomaIistas que a resaca da guerra apiñou na retagarda navarra. Son,
máis ou menos; os que comenzaron a colaborar na nova Misión;
na que don Vicente aporta o seu
persoal esforzo periodístico, como aportou sempre a súa colaboración, ata o seu derradeiro número. Constitúe unha etapa p0uco coñecida, pero moi interesante, na contraditoria e polémica
biografia do singularísimo ideólogo e polígrafo auriense. Alí dialogaría, por exemplo, con D. Eugenio D'Ors; quen era, ata certo
punto, a contrafigura rimbombante e catalana de Risco.

T

irábase Misión na rotativa
incautada a El Liberal, de
Bilbao, propriedade de Indalecio Prieto, a quen lla cedeu
Horacio Echevarrieta, o famoso
financeiro que negóciara con
Abd el Krim. Dende o primeiro
número da nova xeira de Misión
colaborou D'Ors, cobrando 250
pta. por artigo. Con dúas seccións distintas: unha titulada El
comercio de las ideas, que firma
D. Eugenio cb seu nome, e outra, de política _internacional,

que rubrica co seudónimo. de
"El diplomático desconocido".
Ao finar a Guerra, Ricardo Outeiriño vendeu a metade que lle
quedaba da revista, a Juan Saenz
Díez, da Casa Simeón, coproprietário xa de El Correo
Gallego, e logo de La Noche.
Manolo Cerezales, asi como José
Goñ·i - meu inesquencíbel promotor e predecesor na dirección
·dos xornais santiagueses- eran
grandes amigos e correlixionários de Juan Saenz Díez, mecenas do carlismo falcondista, de,
ciclen transladar Mision á recén
ocupada capital de España.

J

osé Goñi, ilusionado ante a
novas perspectivas profisionais, deixa algún tempo de
dirixir El Correo, para traballar na
Axencia Efe e cooperar ao lanzamento de Misión en Madrid. De,
se xeito, o impar xomali ta do,
nostiarra ponse en amistosa rela,
ción cos rnellores e máis constantes colaboradores dela; quen foran os grandes escritores de Nós,
e serán os que abrillanten as columnas de La Noche cando Goñi,
no 1946, a crea en Compostela, e
Otero Pedrayo empeza a escribir
ali, en galega, o seu Parladoiro. •

FRANCISCO

A.

VIDAL

De tartarugas e destinos

Vítor Vaqueiro
'Volvo cun libro
de cantos e outro
sobre a Galiza máxica
despois de
seis anos sen publicar'
Estou a l r O xogo,de apócrifo e
Cado Can iro. E unha grand
n v la.

Que recomenda ler?
Primeiro recomendaria non ler a
literatura española contemporánea
tipo Pérez Reverte ou Muñoz Melina que on infeccio o . Pala contra
convidaria a Ler Hermann Br ch,
Borges, Lezama Lima e Kavafi e, a
outro nível, El Beso de Judas de Joan Fontcuberta. D galega
º'
Heria a obra de Pexegueiro, Pilar
Pallarés, Luz Pozo, Casares, Caneiro, Ferrin,. Baixeras, Femán Vello,
Cesáreo Sánchez, Xavier Queipo,
Xohana T arres ou Pepe Cáccamo e
alguns nomes máis que conforman
o núcleo da excelente literatura
que e está a facer agora no paí .

Volve publicar despois de tempo.
Cantan as lendas que en certa
ocasión, o dramaturgo grego Esquilo, querendo adiantarse ao. futuro foi consult.ar un oráculo, e
este, despois de soltar os efluvios
da ·inspiración, aseguroulle que
lle ía caer unha casa encima. -

historia xurara pala súa gloria:
-Aínda que me leve toda a vida, hei de chegar á América.
Pero os aconteceres non Lle per,
mitiron emprender a viaxe cando el quería, e cando por fin
puido embarcar de polisón nun
vapor no porto de Vilagarcía,
descubrírono antes de chegar a
Sálvora; e seguiu xurando que
nin o destino Lle impediría chegar ao outro lado do Atlántico.

El, que nunha das súas traxedias, dixera por boca de Prometeo, que ninguén alcanza a abater a forza do destino, temíao; e
cando soubo o presaxio, fuxiu
da cidade para vivir rio campo.
en teito que o cubrise, o
home estaba.feliz, na seguridade de que o seu eliXeño sería capaz de vencer os designios do oráculo; pero un bo
día, paseando polas praderías sicilianas onde se refuxiara, extasio use contempl_ando 'unha
aguia que voaba cunha presa ·
entre as garras. Absorto, non se
decatou de que a rapaz viña cara el, e xusto cando pasaba sobre a súa cabeza, soltóuselle das
garras a tartaruga que levaba, e
caeulle encima ao desdichado
escritor.

c?_,

E é que os antigos non lle tiñan
moi boas miras a estes bechos,
que pola aparencia poden levarnos a pensar que a bondade naceu con elas, e non dubidaban
nada á hora de asocialas ao nefasto, ata o punto de que, os
exipcios, para desfacer o seu xenio, celebraban unha festa na
que había que acoitelar a un sapoconcho, considerado por eles

todo o Gontrario do seu-deus solar Ra; e nos ¡;arcófagos escribían con grande devoción: "Viva
Rae morra a tartaruga".

P

ois con esa cariña de san~
ta que nunca .rompe un
prato, esa vergoña innata
que lle fai agachar a cabeza en
canto oe algunha voz descoñecida e ese camiñar pausado de
quen xa ven de volta de todo e
é consecuente con todos, a
tartaruga semella unha desas
velliñas de aldea que gardan para si a sapiencia dos anos e prefiren pasar desapercibidas antes
de dicir unha mala palabra. Pero a causa non está rnoi clara,
pois mentres uns din que as
tartarugas dan verrugas a quen
as colle nas mans, outros aseguran que a horra que ten un sapoconcho paseando por entre
as herbas, é farturenta.

E, nin unha cousa nin outra,
que bastante teñen elas co seu,
arrastrando e suftjndo unha vellez practicamente eterna, como
para meterse a arremedar o
mundo dos humanos.

P

ero <liante desta pedra zoomorfa da serra da Bar-banza, a cal, a pesares de
que todos_a sinalan: "aí está a
pedrada tart(l!uga", mírana, calan e seguen con silencioso respeto o seu .camiño, sen ·asignarlle ningunha lenda ou rito que
a identifique corno profiláctica,
houbo quen me asegurou que
non é o que parece, senón un
home que nunca chegou ao seu
destino, que era o mesmo que o
da maioría dos paisanos da Barbanza, emigrantes ás Américas
do Norte, do Sur e do· Centro.
Segundo parece, este paisano da

Cando viu que os anos pasaban
e a vellez se lle botaba encima
sen levar a cabo o seu antollo,
consultou a unha carteira.

A

meiga preguntoulle por
que quería emigrar, pois
ata aquela fóralle ben e
non pasara ningunha necesidade que o obrigase a emprender
tan nefasta tarefa; que a emigración non é ningún capricho. E o paisano, rufo e vaidoso soltoulle:
-Porque sempre fixen o que
dixen, e apostei que había de
chegar á América aínda que me
levase tanto como a unha tartaruga de pedra.
E a bruxa, entón, segundo din,
levouno a este Lugar da Barbanza, e dándolle a beber unha das
súas beberaxes, castigouno p~r
túzaro e insensato a ficar como
el dicía, mirando sernpre ao
destino inalcanzábel. +

U nha produción ampla ne
anos de siléncio editorial.
Non son tantos, foron apena ei
anos pero o que acontece é que O
soño dirixido, a miña última obra,
pasou case desapercibido por non
se ter publicado en normativa oficial. A pesar de recibir boas críticas non tivo moita repercusión.

Continua a manter a idea de mi,
to, tan importante na sua obra.
Na Galiza máxica está moi presente. O mito cumpre un papel importante, ten capacidade de aglutinar
a redor del a moitas persoas. Axuda a ter conciéncia de pertencer a
unha colectividade e a que os outros saiban que pertencemos a un
país.+
Vigo, 1948.
Obras: Lideiras an~re a paisaxe (1979), lnfor;
me da gavilla (1980), Camiño de Antioquía
(1982), A fraga prareada (1983), A cámara da
néboa (1989). O soño dirixido (L992).

-
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O Trinque
Máis se pe.rdeu en Cuba

><~

X 0-

Má.scara está a representar a obra
de Alfonso Sastre Máis se perdeu
en Cuba. Durante a guerra do 98
dous soldados trasladan a un
condeado a marte que Hes fuxe
no camiño. Os mil~tares deber

0~

buscar a alguén que o sustitua Pª'
ra poder agarrotar. Monta>ce sin,
xela. Antón Casal e Xero Calero
conseguen facer rir .ao público e
lembrar algunhas das comradi,
cións españolas no Desastre. +
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA.
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Truman
Capote visto
por _Arnold
Newman.
Este, xunto
con outros
retTatos
reali1ados

polo
fotógrafa
estadounidense,
poden
ollarse no
Fundación
Barriéda
CORUÑA.

Betanzos

das entradas será de 1.000,
1.500 e 2.000 pta.

•MÚSICA

que interpretará obras de L.
Couperín, J. J. Froberger, J.
H. D' Anglebert, Bach,
Blasco de Nebra e Scarlari.

contada por el mesmo") que
ven ser a máis recente ex,
presión dunha disciplina xa
praticada polos sograres.

o Ateneo de Santa Cecília
mostra·a sua obra durante
todo o mes de Febreiro.

ENKUEROS

XOSÉ LóPEZ GUNTIN

Ourense

O Xoves 12 ás 22 h, terá lu,
gar no bar Parrús, a actua,
ción do novo grupo coruñés
Enkueros, cun son que fu,
siona rock, reagge e blues.

No Museu Provincial, abre
durante estes dias, unha
exposición antolóxica de
Xosé López Guntín.

ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE GAUZA

Marín

No Palácio de Congresos, a
Orquesrra Sinfónica de Galiza interpretará, o Xoves 19
ás 20,30 h, obras de Rosins,
kij, Bruch e Rachmaninov.

• EXPOSICIÓNS

LINO M. VILLAFÍNEZ
En homenaxe ao pintor ma,
rinense Lino M. Villafínez,

ZEN ZAR

• EXPOSICIÓNS

O V nres 13 ás 22,30 h, a
Adega do Pino (nos Viños)
acolle rá a actuación dos
2.enzar. Os de Cerceda apre,
nran o seu primeiro traba,
!lo que leva por tirulo o mes,
mo n me d grupo.

MARUXA MALLO

A Galeria Sargadelos aco,
llerá durante todo o mes de
Febreiro a exposición amo,
lóxica da gran surrealista
galega, Maruxa Mallo.

• EXPOSICIÓNS

A Coruña

Gustav Leonhardt. O clavecini:sta vai estar o Xoves 1 2
no Con.iño.

• EXPOSICIÓNS

CICLO

CLAVECIN

Continua, na Fundación
Barrié, o Ciclo de Clavecín
co seu segundo concerto,
que terá lugar o Xoves 12 de
Febreir ás 20,30 h. O con,
certo virá a cargo d clavecin i ta Gustav Leonhardt

CARTACES DE CEGO

MEMÓRIA ASOLAGADA

FERNANDO
SÁNCHEZ CALDERÓN

Exposición fotográfica, un
documento da destrución-do
meio natural na Límia. Até
o 20 de Febreiro, na Aula
Cultural Caixa Ourense
(Pontevedra, 9) .

A galeria Marisa Marirnón
acolle, até o 28 de Febreiro,
a exposición de pintura de ·
Femando Sánchez Calderón. Baixo o titulo Nome
Próprio recóllese unha selección ·de pinturas e debuxos
realizados no pasado 1997.

EL PASO

•TEATRO

Tres _
· Do 13 ao 18 de Febreiro, a
compañia de teatro Sarabela

A Casa da Xuventude abre
o Luns 16 a exposición de
fotografía de Ruben López.

porá en escea, no Teatro
PrinCipal, o seu novo espectáculo T ic;s, unha obra escrita por Anxeles C. Bóve,
da, Begoña Muñoz, Fer,
nando Dacosta e Carlos
Coucei.ro, dirixida por Fe-

EnMARIN,
o Atenea
Sta. Cecilia
homenaxea
ao pintor
Villafínez:
cunha
mostra
da sua obra.

Cartelei.r a
~

Penn non cesa de sobreactuar.

CHACAL. Non se trata do que intentou
matar ao Xeneral de Gaulle. Este outro,
máis moderno, tenta elimin~r á muller do presidente dos EEUU. O flime reahilita parcialmente
ao IRAeáETA.
. .
·

A galeria Sargadelos expón
a colección de cartaces de
cego de lsaac Diaz Pardo e
Guillermo Escrigas. Comprende obras de primeiros
de século xunto con outras
rnáis recentes de Diaz Pardo,
como o cartaz de cego electrónico obre Paco Pi.xiñas
("História dun desleigado

~OUSAS QUE DEIXEl NA HABANA.
Máis que recomendábel filme de Gutierrez

Aragón que conta as experiéncias·dun grupo de cu,
banos en Madrid. Arredor dunha história de amor
protágon!zada por Jorge Perugorria e Violeta Rodríguez ~trátanse as dificuldades da emigración e as
saudades do próprio pais.

IEJr_ BUSCASE (MOST WANTED). Un sol-

dado é imrustamente cond~nado a marte.
Para evitalo, entra a formar parte dun comando es-pecial. Mal sabe el que hai un rnmpló para matar á
muller do presidente dos EEUU. Colección de tópicos cinematográficos.

fEF,SEÍ O QUE FIXÉSTEDES O ÚLTIMO
VERÁN. Catro mozos enfi:éntanse a unha
intriga a raíz dun asasinato cometido por eles
mesmos o verán ·anterior. Pelkula de suspense
que ten que recorrer a efecrtsmos facilóris para
sobresaltar continuamente ao espectador.

IJJ1f'. COMO PEIXE NA AUGA. O fallido intento de comédia que quer seguir a estela da
exitosa Full Monty. Fica a moita distáncia. Divertida por veces.

ARN LD NEWMAN
A Funda i Sn Barrí\ a oll ·
duran Le ·n: m' , unha r ,
tn re ttva do
grafo
am ricano Arno ld N w,
man, na qu'
r olle bai,
x o tftu l
regalo de New,

.
~AMOR

EN TEMPOS DE GUERRA. Na
ocupación názi da Franza, un integrante da
resisténcia é detido nunha redada. A sua muller fa¡
todo o posíbel para liheralo. Cinema francés ben re,
alizado pero un chisco lento.

e

man : 50 anos de fotop;rafia,
1 6 obra , na ua maioria
r trat , d L76 que m,
poñe n a co lecc ión New,
m n do Mu e u lnt rn a,
cional de F rografia e Cin ,
me eorge Eastman House
de Rcx:hescer, en Nova York.

~ XIRO

AO INFERNO. Un matón de pou,
ca monta chega a unha vila da norte,américa
profunda e topa unha violéncia SÓterrada que o su,
pera. Oliver Stone trata con irania tin problema
pero leva ao extremo o chistes.
·

SKYEDANCE

MAÑÁN NUNCA MORRE. Neste
.episódio, o axente 007 e~éntase a un Ci,
dadárt Karie moderno que non dübida eh pravo,
car unha:guerra entre o Refri,o Unido e a China
para'vender roáis notícias. Com:~i'sempre, coches
rápidos, rdóxios caros, moitas balas e mulleres
rendidas aos encantos de Bond, James Bond.

t•

~ESTRADAS SECÜNDÁRIAS. Pai vi. .: vid(jf e fillo adolescenté, ·enqe estafa e en, ·
g~d(i, peri:orren a España dQ$ úl,timos anos da di,
tadura nunha comédia sensi:bleira. António
Resi.hes fci~endo de ~ntónío :ftesiries.

&R3:3. 1973, aborda as relacióru dep~lla

nas ~lases
- meias norte~ameticanas. O tédio ~ vida <loada
eh e~ceso remata en traxédia. .I)rama que poderia
teir calado na sociedade dos· ~tados Unidos.

··~SETE A.Nos NO TÍBET.- Brad Pitt de

~·- ave~tureirn no Tíbet ~unha pelÍcula cuxo
. obx~ti~o é xustificaciÓn dos cólaboracionistas
comunismo chinés.
~NU EN NOVA J_ORQi.JJi Rapaz artista~ ,'. co naztstno e_ condena
... · .· tiq¡aza -artista namó~ bust.a n o ounfo.
Afui'.bien'tada entre.o mundo ihtelectliai noiteameri~!·~ GAME. ~n: multimi¡l?~ário pon
.. ~moctón na sua v1da cunhaespec1e de xogo
.canocQh poucb humor e ii~ónseti d1iSpa. "
' de'·i:oL'Mic_hel Duglas produfor, ád~roais de prota"
. . goníSta, oi::upa pertÚahenternente a pantalla para
mÓstrar sobre todo as suas limita9óns como actor .
~.amor e aventuras na qué . un ·nacionahsta
. italiano, acoinpañado por J.mha dama, fuxe, atra. vés da Provenza alpina, 'dós aX.entes secretos ausL.A. CONFIDENCIAL. Revitalización
. . do cine n.egro, coa corrupción da policía de
tto~húrigat9s e dunha epidénüa do cólera. Con '
Los An.geles como tema. Bon filri'ie ge temporada.
Juhe'tte Binoche e Olivier Ma,ttinez..
_

a

a

e

un
~l)~ÚSA~ N~TELf1ib~ Hi~tóriade

SONG OF SOWETO E
AMÁNCIO PRADA

OS OLLOS. Despois do seu estreo
con Te$_e, Amenebar demostra boas cuali,
dades para o suspense. Aos seus vintecatro anos
supera á maioria dos autores norteamericanos do
xém;ro. Para quen lle presten a$ películas de so,
ños e real idades.virtuais. Excédese con alguns en,
ganos de-!)tinados a engaiolar ao dpectador.
.

~TREBOADA DE XELO. ·Ambientada·en

O grupo domáis prestixioso
violinista celta do mamen,
to, Alsdair Fraser, ofrece
por primeira vez na Coruña,
un concerto no Palácio de
Congresos, que terá lugar o
Venres 13 ás 21,30 h. As
entradas xa esran a venda
en discos Portobello.

~ABRE

IJ§t'. O

~PACTAR CO DIAÑO. Un brillante avogado aceita traballar nun bufete cúxo proprietári.o en realidade é o diaño. Enésimo ensaio so,
breo ben e o mal nunha película que peca de lenta
e~ que Al P.acino é a mell~r b~. ·

•MÚSICA

O Sábado 14 o Teatro Rosal ia de Castro acollerá a
actuadón do grupo sulafri,
cano Song of Soweto. Os
prezos da entrada serán de
1.000, 1.500, 1.800 e 2.000
pta. O Domingo 15 terá Ju, _
gar a actuación de Aman,
cio Prada, Tres poetas, sobre obra de Garcia Lorca,
Alvaro Cunqueiro e Agustín Garcia Calvo. O prezo

ANTELA.

Lugo

En concerto Domingo 15
no bar Aturuxo.

A A. C. Al xandre Bóveda
organiza, no café Feudo (rua
Panderas) a exposición fo,
tográfica O Mar, do colecti,
vo Uo de Vidro. A m tra
xa isitou diferentes pont
da Galtza e de Portugal.

• EXPOSICIÓNS

RUBÉN LóPEZ

CA KARRABIAS

OMAR

DA CORNAMUSA
No Museu da Cornamusa
(Campus Universitário) pó,
dese contemplar unha exposición permanente de gaitas.
A mostra abre de Luns a
Venres en horário de 10 a
14 e de 17 ,30 a 21,30 h.

O Museu Municipal acollerá até Marzo, unha exposición de pintura e escul,
tura do grupo E! Paso. A
mostra abre de Martes a
Sábado con horário de 11 ·a
13,30 e de 18 a 21 h, e o
Domingo de 11 a 13,JO h.

Ferrol

MuSEU

do

·

IE?fi?.

A Sala
Temática de
Caixaviga
acalle a
exposición
Música para ver.
' Catrocentos
instrumentos
procedentes dos
cinco continentes.

·,

~ATRAPADA ENTRE DOUS HOMES.

. .

_lJn:ha parella do lumpen'sepáf;;iSe despois dun
lucfuQ~ suceso polo que el remata nun pi;iquiátti,
co. Ela ¡:-eabilítase e ao cabo de dez anos el recupera
o siso e val ao encontro da sua amada. Filme de rit,
rno inapropriado no que a actri z Robín Wright

~

lN&OUT Kevin Kline protagoni za
esta película contra a hipocresía social
sobre a homosexualidade. Comédia amábel
que escandalizou nos Estados Unidos, e cunha
· escena de baile do protagonista da que se gar,
_dará memória. t

-
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C. Bóveda, e interpretada .

Cl

polo próprio da Costa, Fina
Calleja e A~tón R. Macias.
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ANOSATERRA

nando da Costa e Ánxeles

CURSO
DE HISTÓRIA DA GALIZA

C'I

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
PJLAR
ALV AREZ P ABLOS

O caos é tan necesário como a
orde, é o título da primeira
e,xposióón da pintora Pi\ar
Alvarez Pablos. A mostra
componse dunha vintena de
pinturas recentes, de entre
1996 e 1997, que ofrecen
unha reflexión persoal sobre
a realidade do mundo. A
exposición permanecerá
aberra na sala de arte de Caja de Madrid até o 22 de Febre iro. Pódese visitar de
Luns a Venr~s de 19 a 21,30
h, os Sábados de 12 a 14 e
de 19 a 21,30 h, e Domingos e festivos de -12 a 14 h.

•nATRO
MEMÓRIA
DEANTÍGONA

O 13 de Febreiro ás 22 h . o
auditório de Congresos
acollerá a estrea do Centro
Dramático Galega coa producción teatral de Memoria
de Antígona~ dirixida por
Guillermo Heras, supón
unha reescrita do mito de
Sofocles realizada polos
dous autores galegas Quico
. Cadaval e Xavier Lama.

..

Convoc,atórias
currículum do autor. b-s obras deberán entregarse na_,. f üblioteca Municipal de Pontedei:fme, de Luns a Venres
á tard~~azo de entrega está abero--aféo 27 de Marzo. Maior información no teléfono (981) 57 43 66.

A Asociación Sócio-pedagóxica Galega (ASPG) abre o prazo de inscrición para o Curso de Histtiria..de Gzt!i:"'
za, que se realizará en Ferro!, na
MÁISALÁ
Obra Social de Caixa Galicia (Galiana, 4-6), desde o 17 de Febreiro ao
Galiza Nova (Organización xuvenil do
17 dé Marzo. O curso ten unha duraBloque Nacionalista Galega) convoca
ción de 30 horas (homologado pola
o 1Q certame literário xuvenil Máis
_Consellaria de Educación) impartidas por Felipe Árias Vila, Anselmo· Alá, ao que poderan optar todos os
mozos e mozas con idades comprendiLópez Carreira, Camilo Nogueira e
das entre os 14 e os 27 anos, con rraPegerto Saavedra. b prezo da matríballos en galega, inéditos e mecanocula é de 6.500 pta, 3.500 pta. para
grafados a duplo espazo por unha soa
sócios da ASPG e afiliados da CIG.
F 5.000 pta, para estudantes e para- cara. O certame contará con duas
modalidades: poesia e relato curto, pados. A inscrición pódese facer persora participar na primeira deberan
almente, no loc;al da ASPG, todos os
apresentarse os traballos formados por
dias de 10 a 13 h. (Laracha, 9-baixo.
un mínimo de 3 poemas e un máx imo
A Coruña) e tamén na CIG-Ensino
de 5. No caso do relato curto deberá
(Esteiro Zubarán, 2-entrechan. Feter entre 15 'e 20 páxinas. Establecerarro!), ou por teléfono nos números
se un prémio para os tres mellares tra(981) 27 82 59 e 35 87 50.
ballos de cada modalidade consistente
· na sua publicación e difusión. Os oriARTXOVE 1998
xinais apresentaranse por triplicado
con pseudome e baixo plica na que
O Conce!Lo de Pontedeume convoca
consten os dados persoais do autor, en
a terceira M·ostra Artxove, no que poGaliza Nova (Santiago de Chile, 28,
deran participar todas as persoas cunentrechán dereita. Compostela). O
ha idade comprendida entre os 18 e
prazo de admisión dos traballos remata
35 anos. Pódese concorrer en tres
o 21 de Marzo de 1998. Maior informodalidades: pintura, fotografia e esmación no teléfono (981) 55 35 26.
cultura. En pintura poderán apresentarse un máximo de tres cadros cun
CURSO DE
formato que non excederá dos 1,5 m,
CONSTRUCIÓN DE MÁSCARAS
no seu lado maior. En fotografía,
acéptanse até catro fotografias , enA Agrupación c ·u ltural Alexandre
marcadas e que non exc-e dan dos 60
Bóveda e a Asociación Melandrainas
cm. do seu lado maior. En escultura,
abren o prazo de inscrición para o
poderán apresentarse un máximo de
Curso de construción de máscaras, que
duas pezas, con un tamaño que non
se realizará do Luns 16 de ao Venres
exceda o metro de altura. Os orixinais
20 de Febreiro. A matrícula terá un
deberán contar ao dorso ou ao pe da
prezo de 2.500 pta, 2.000 pta. para sóobra cos dados persoais e un pequeno

cios da A. C. Alexandre Bóveda. O
número máximo de alunas será de 20.
Maior información nos teléfonos
(981) 24 43 55 ou 23 94 99, ou nas A.
C. Alexandre Bóveda (Linares Rivas,
29, 1Q) e A. C. Melandrainas (Praza
P. Rubinos, 18-B).
BECAS DA FUNDACIÓN BARRIÉ

A Fundación Pedro Barrié de la Maza,
convoca unha beca de escudos para
alunas galegas que desexen cursar estudos de bacharelato internacional
(equivalentes o COU ou ao bacharelato da LOGSE) r;i.algún dos Colexios
do Mundo Unido. A beca terá unha
duración de dous anos e a sua dotac 10 n será de 37.000 dó lares
(5. 700.000 pta.), a dotación da beca
inclúe eamén todos os gastos de escolaridade, aloxamento e mantenza nos
colexios. Os gastos de viaxe incluiranse na dotación e se trata de colexio
situados en América ou Europa. Para
solicitar a beca debense cumprir unha
série de condicións: ser galega ou residente na Galiza, ter na ciclo entre os
anos 1981 e 1982, est~r cursando n
algún centro de Galiza, 22 ou 3º de
BUP ou 42 da ESO ou 12 de Bacharelaro Logse, e ter un bon expedente
académico e un sólido coñecemento
do idioma inglés. O prazo para a apresemación de solicitudes rematará o 11
de Marzo. Para maior información pódense dirixir á Fundaci ón Barrié.
Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña.
Ou ao teléfono (981) 22 15 25.
CuRSOS DE TEATRO E
ENCADERNACIÓN

A Asociación Érguete Baixo M ifio
organiza, para todos os interesados,
un curso de encademación, de 80 ho-

CURSO DE MONITORES
DE TEMPO LIBRE

A e cola Ícaro de Vigo convoca o
curso de monitor d temp libre, para
maiores de 18 anos co graduado e colar. O cur o consta de 200 hora d
duración e imparatirase o ;o)bado
os Domingos de 9 a 14 e de 16 a 21
hora . O prezo de in crición e tá
aberro ar' o prim ii:,o d Marzal.
Maior información en !caro: Avenida
de Madrid, 22.
CERTAME DE CONT
VILA DE PONTEDEUME
A once llena d Culrura d Con ello de Ponredeume c nv a o Vlll

Cercame de concos, Vi la de
Poncedeume, que vai dirixido a e rudantes de BUP, 22 ciclo de Eso, Bacharelaco, COU e Formación Pr fesional. Esrableceranse tres prémio de
50.000, 20.000 e 15.000 pea, para o
gañadores. Os cantos erán orixinais
e inéditos, cunha exten ión entre 4
e 6 fólio mecanografado a duplo espazo. As ob ras apre entaran e, ante
do 3 de Abril de 199 , no Rexi ero
Xeral da Secretaria da Casa do Concello de Pontedeume. Maior infi rmación no teléfono (981) 43 25 9 . •

O Pordño
•TEATRO
Memóriade
Antigona,
última
produción
doCDG,

estrease
o Venres
dia 13 en
PON1EVEDRA.

Vig_o_ _ __

MÁIS SE PERDEU
EN CUBA

•CINEMA

O Venres 13 ás 20,30 h, no
Centro Cultural terá lugar a
actuación do grupo Máscara,
coa representación 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.
Goberna.

CINE CLUBE Lu llERE

Neste mes de Febretro o Cine Clube Lumiere proxectará, no auditório de Caixav1go: Pasaxes de Daniel Calpa r oro (España 1996. 9
min) o Luns 16, o 23 Unha
muLler ck París de Charles
Chaplin (EE.UU, 192 . 77
min) e o Venrt!.'l 27 Un he·
roe ben discreto de Jacque
Audiard (Franza, 1996). Os
pa e erán á 20,30 h. e o
prezo da entrada para ' 1 ·
· de 300 pta, tamén hai un
bono men ual de 1000 prn.
Maior inform ción no t léfono (986) 22 09 10.

Santiago
• EXPOSICIÓN$
PAQUETE BASCO

•

ras de duración repartidas en dous
meses, cun horário de 19 a 21 h. de
Luns a Venres. O prazo de matricula
remata este Venres 13 de Febreiro.
Por outra banda a asociación tamén
acolle un obradoiro de teatro, dirixido a mozos e mozas de 11 a 18 anos,
que dará comezo en Febreiro ou Marzo, todavia sen determinar. Inscricións ou máis información no local
da asociación (Colón 20, A Guarda)
ou no teléfono 986 61 44 07.

Durante os dias 18, 19 e
20, a Nave de Servicios
Artísticos (Nasa) estará
ocupada por instalacións,
pases de vídeo, música e
teatro, todo da man de ar-

• EXPOSICIÓNS
tistas bascas. O prezo da
entrada será de 500 pta.
cada dia, tamén hai un

bono para os tres dias de
1000 pta. Para tripulantes
da Nasa a entrada é de
balde.
URBANO LUGRIS

O escudo da .Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou chaveiro
~

Chaveiro:
Prezo 500 pto + 160 pta
de gastos de envio

Insignia:
Prezo 200 pto
Pagamento o meio de selos de
correos ou ingreso na conta
de Coixo Golicio
2091 0501
683040001024
Solicito o contidade
- que desexes oo
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Baixo o título de Viaxe
arredor do mundo dun fabulador olvidado, recóllese a
antolóxica máis importante sobre Urbano Lugris
(1908-1973) que permete
unha releitura do pintor,
escritor. e deseñador galega.
Pódese visitar até o 28 de
Febreiro, de Martes a Dom inga de 12 a 19 h, no
Auditório de Galiza.

XOAN MARTÍNEZ
DE LA COLINA

Está aberta na Casa da Parra a exposición do pintor
Juan Martínez de la Colina.
P AMEN PEREIRA

Durante todo o mes de Febreiro está aberta, na sala
Trinta, a exposición da
obra de Pamen Pereira.
Trátase dunha série de debuxos, que van do pequeno ao gran formato, pequenas esculturas obxecto
e unha instalación.

•TEATRO
FRANCISCO
CASTELLÓN ARNOJA

A

O Ateneo Libertário pon á
disposición do público unha
xeira de debuxos feitos polo
anarquista e insubmiso
Francisco Castellón Amoja.
A mostra pódese contemplar até o 28 de Febreiro nos
loc ais: Café bar Medusa,
Pub Magüe, Casa Xantar
Zascandil e bar Preas.

A compañia madr:leña
Koyaanisqatsi levará a escea o Xoves 12 de Febreiro ás 10 da noite no Teatro Principal, El. alma de
los objetos de Alfonso Armad a. Interpretada por
Anne Serrano e ] ulián
Montero.
.

ALMA
DOS ÜBXECTOS

•MÚSICA
TANGATA

O Sábado 14 de Febreiro ás
22 h, será noite de tangos
na sala Nasa, que contará
coa actuación do grupo
Tangara. A entrada val
500 pta.

ÜEZ ART! TA
CUBANO

Na Casa das Arres abre nas
salas da colección Laxeiro,
a exposición A imaxe e o labirinto : 1O artistas cubanos

nos 90.
MÚSICA PARA VER

Desde comezos de Febreiro
a sala temática de Caixavigo acolle a exposición Música para ver. A mostra está
formada por 400 instrumentos procedentes dos
cinco continentes, así pódense contemplar instrumentos do máis exótico como tambores de Indonesia,
címbalos do Tibet, ou cornos naturais do Camerún.
MOVEMENTO
f\.UTONOMIST A

Baixo o título O Movimento

Autonomista Galega En-

eal dos Carteis do Plebiscito
do 1936, a exposición recolle carteis que· foron concebidos por artistas e polígra-

A alma
dos obxetos
represéntase
en
SANTIAGO e
VIGO.
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• Precisase farmacéutica para Folgoso do Courel . Perguntar por Concha. Teléfonos 908 57 79 00 e (986)
49 05 58.
• Oferécese local público (taberna
A Casa Ve/la) para calquer tipo de
actuación musical ou outras actividades artísticas . Meses de Xuño ,
Xullo e Agos1o, de poder ser ás noites. Interesados chamade ao 986 55
77 08 (a partir das 12 horas) ou fax
986 55 71 96 . A Casa Vella , A Torre
51 , Campaña 36646 Valga.
• A Mesa pola Normalización Lingüística de Vigo , como parte da
campaña que es1á a real iza r reclamando a proxección do cinema en galego , vai face.r o vindeíro Sábado 21
unh a saída protesta para ir ver a Lugo
o filme A noiva de medianoite - a única cidade da Galiza onde se está a difundir a fi1a en galego- . Interesados
en asistir chamade o antes posíbel a
Marcos Fereira 989 000 280.
• Ja está na Rede umha nova página web independentista galega
chamada Galiza Resistencía. Nela
atoparás contidos tam interessantes
coma o anteprojecto de ConstituiC.(om
Galega publicada por APU no ano 93
ou ligac;ons a outras páginas independentistas como Freedom for Galiza,
Galiza Cei ve ou Adiante na /uta! O
enderec;o é: www .ctv.es/USERS/vilancosta/galiza.htm.
• Vem-se de publicar a página web
do s indicato Estudantes Independentistas (El), na que se pode atopar desde intormat,tom sobor das
nossas actividades até como contactar e organizar-te com nós. O en·
dereC.fo é : www .ctv.es/USERS/vil ancosta/ei.htm.
• Véndese cas a en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 me1ros cadrados , fonte
natural, viña, fruta1s. As persoas interesadas poden chamar ao telf. (986)
20 24 86.
•Venezuela : Foro Solidário Galego.
Asociación constitu ida en Caracas
coa que pretendemos cortribuir a fomentar a solidariedade entre os gaJegos. Organizamos foros e publ icamos
folletos . Porén precisamos material ,
especialmente publicacións . Agradecemos ás intitucións, asociacións, etc
que poidan colaborar , nos fagan os
envios ao seguinte enderezo: Calle 3B, Edt. C-208, piso 1 (Villaronte), La

Ma ria
Cándida
Enes, da que
ollamos un
cadro,
Só nchex
Sieiro e Pilar
Español,
mo5tron ª'
suas obras
na sala
Caixavigo.

Urbina 1070, Caracas , Venezuela. O
FSG ten capacidade para oganizar
conteréncias mais non dispón de fundos para financiar pasaxes ou pagar
honorários, podemos tacemos cargo
da estadia en casas de familia .
•Últimas cópias do Falcatruada'zine n 2 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
colaboraC.( om . Escreve a : Ramiro Vidal Alvarinho , Rua do Viouteiro, 5.
15179. Lians- Oleiros. A Corunha.
• Kañakore, programa de música
combativa. Atoparas-nos no -103.4
do teu dial (Radio Cuac) todos os
Venres de 19 a 21 h. Musica anti-comercial , con1ra-información e programas monográficos sobre temas de intere se . Os Sábados, de 18 a 20 h.
Dis1ribuidora de material alternativo no
C. S. Semente (A Paz, 16. A Coruña) ,
• Aluga-se quarto nun piso para
compartirmos . Co n terraC.( a . Bon
preC.(o. EndereC.(o : Repúbl ica Arxentina, 42-7QA. Compostel a.
• Por non poder atendelo, véndese
local acondicionado para pescadeiria (ou similar) próximo á zona nova da Flori da en Vigo. Perguntar por
Ana no (986) 20 67 20_
• Defendemos a nosa lingua galega do Bierzo. Contacta con Fa/a
Celbe, Avda. del Castillo, 20 1 B, 2 2
C. 24400 Ponferrada.
• Rias Baixas da Galiza en AsadosRianxo, vendo chalet duas plantas
máis garaxe e 2.520 m 2 de terreo ou
cambio por piso en Pamplona, Madrid ou Salamanca. Ideal para construir unha residencia da terceira idade . Teléfono 923 26 76 57 .
• Por só 1.000 pta. recebe na casa
os libros Ruido de motos, de Kiko
Neves, e Quen nos defende a nós
dos idiotas? de lgor Lugris, poemarios editados na colección de poesía
"Letras de Cal". Ingresa na conta nº
209 1/0393/31 /3040 000802 de Caixa
Galicia os 200 pesos e mándanos a
certificación a : Asocia ción Cultural
Amaía, Apartado 142 de Compostela.
En breve receberás ambos os libros.
• Coleccionista de pins de temática
naci onalista desexa contactar co n

fo · oc10-cultura1S que t tve-

adaval, 24)
APR! 11

• Regala-se cadelo de dez meses,
precioso macho de tamanho meáo ,
cruzamento de pastor alemán e schunauzer. Teléfono (981) 57 30 61 .
• Xa iniciamos os cursos de idioma ruso en vários níveis na Asociación Máximo Gorki de Vigo. Tamén
os cursos de xadrez para nenos e
adultos. Máis información de 17 a 20
de Luns a Venres no (986) 22 44 57.
• Alugase piso~ 70 metros cadrados, en Francisco Añón (A Coruña).
Chamar ao teléfono (981) 61 43 48.
• Este ano a exposición de Artistas
Marinenses es1ará adicado ao pintor
impresionista Lino Martínez Villafinez
(1892-1970). Será posibel es1a exposición cos prestamos dos cadros de todas as pe rsoas 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) 88 02 83. Colabora.
• Na roa o nº 3 de Feros de Corvos,
folla voante do Batallón Literario da
Costa da Marte. Con poemas de: Mónica Góñez, Ale xandre Nerium, Abe l
Mendes , Xavier Rod rigas , Modesto
Fraga, Miro Villar, Helena Pérez, Selo
Luzán, Moncho Bouzas , Xoán Alberte
Mou re e Rata Vill ar. Sección Folla
Aberta co n textos de Tomás Lijo. Dis·
tribución de balde (mandar se lo.de 35
pta). Solicita-o nos enderezos: Grupo
Cabo Fisterra 1O, Fiste rra ou Cerbán
11, Castrelo-Vimianzo.
• Merco impresora Stylewriter de
Apple . Perguntar por Patricia no telf.
(986 ) 27 68 46 . •Profesor de EXB (especialidade
ciencias) e de formación vial. Todos os permisos de conducrr. Ofrézome para traballar en corexios, aca·
dem ias, auto-escolas . 5 anos de experiencia como profesor de autoescola (teori a e prácti cas). José Manuel
(91) 376 07 23 . •

CA KÁRRABIA

DE
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MÁ!
E PERDEU
EN CUBA

A x ición estará aberta
at ' o vindeiro 2 de Febreiro.

ÜARCIA R1v A

Es tá aberra na Nova ala
de Caixavigo a exposic ión
d pintu ra d Xulio Garcia
Rivas. Pódese visitar até o
24 de Febreiro.
TRES VIS!ÓNS

Os poemas
de Lorca,
Cunqueiro e
Agustín
García Calvo
na vox de
Amáncio

. Prado. Será
o Vernres
14 en VIGO

O Centro Caixavigo acolle
até o 24 de Febreiro unha
expos ició n co lec ti va de
tres artístas, que son Maria
Cándida Enes , Sanchez
Sieiro e Pilar Español. A
mostra abre de Luns a Sábado con horário de 18 a
21,30 h, e Domingos e festivos de 12 a 14 h.
ENTRE MAREAS

e o Domingo

15 na
CORUÑA.

N a sala de exposicións Expovoz (Gar'cia Barbón, 104
baixo), abre a exposición
fotográfica Entre Mareas de
Xoán Carlos Gil Piñeiro.

da sociedade de consumo
dirixida polo proprio autor
e interpretada por A nn e
Serrano e Julián Montero.
A obra estará no Caixavigo
o Venres 13 á 22~30 h. e o
ábado 14 ás 20,30 h.

·-

Horizonta is

1. C alzado de madeira dunha soa peza 5. T raballo
excesivo 9. C ostumes, h ábitos 10. Fogo 11 . Insecto
díptero 13. Substancia azucrada preparada por cerros insectos con matedas extraídas das fl ores. 14.
Ao revés, que non ten compañía 15. Unha das n ove
M usas, amada por Apolo e que presidía a astron o mía 17 . Pásame de dentro para fóra 18. O mesmo
que trasgo 20. Sufoco 22. Mostrou alegría 23. Collerá coa man 25. Vaia dun lugar a outro 2 7. Cocer
sen usar auga ou aceite 28. Demostrativo, no plural.
29. Fama, renome.
Verticais

l. Líquido de froitas ou ca usas similares 2. Pezas
do esquele to 3. ·Parte superior da cam!s.a do _traxe
galegÓ das m ulleres 4 . Brasas 5 . Ao revés, nota
musical 6. Partín 7. Tiven amor 8. Ao revés, máis
a lá . 12. Parte areada n o centro dos anfiteatros.
16. Ensinas, mostras, pos á v ista 17. Que está en
boas con d icións físicas 18. Leva ao lugar en que
estamos 19. Órganos que filtran o sangue . 20. Estado de Asia Occidental centro do antigo Imperio
Persa 21. Multinacion al da moda de orixe galega
24- Río afluente do Ulla pola marxe dereita 26 .
A o revés, igrexa episcopal.+

• LEITURAS
FACENDA E
AB!DUR IAS
DA MULLERES
O Venres 13 de Febreiro,
terá lugar na librarla a Caixa d e' Pa nd ara , a fes t aapresentación do libro Fa-

cendas e sabidurias das mulleres da ed itorial femin ista
H oras y horas.
•MÚSICA
AMÁNCIO FRADA
O Venres 14 de Fe bre iro
n o auditóri o C a ixavi go ,
Amanc ib Prada, ca n ta rá
'poemas de Lorca, Cunqueiro e A gustín García Calvo.
XUVENTUDES
MUSICAlS
Os alunos do Conservató-

O ábado 14 de Febreiro ás
22,30 h, a Asociación Cultural de Valadares, acollerá
ao grupo Máscara ca interpretac ión da ob ra de Alfonso astre, Máis se perdeu
en Cuba. Interpretada e diri xida por Xerome Calero
e Antón CasaL

e

A ALMA ,
DOS OBXECTOS
A compañia de teatro madrileña Koyaanisqatsi, in. terpretará no Caixav igo , a
obra de Alfonso Armada El
alma de los objetos. Parodia
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100 DIAS
Con motivo da Exposición
lnterancional Lisboa, a empresa Parque EXP0'98 S.A,
a quen fo i cometida a organización da mostra, prepara
un festival cultural que ocupará os 100 dias prévios Exposición Internacional. Do
12 de Febr e iro ao 2 1 de
Maio, o CeritTo Cultural de
Belém xunto outros auditórios acollerán todos os actos
do festival. Música clásica e
popular, jazz, ópera, danza,
cinema, teatro, exposicións
e congresos ocuparan e animaran qs 100 dias que preveñen o 21 de Maio. Nes te
mes actu an a Orquestra
Metropolitana de Lisboa, a
Sinfónica Portuguesa e a
do Teatro Mariinski de Petersburgo sob re obra de
compositores rusos. No tocante á música popular destaca o espec tác ulo. José
Afonso. A utopía e a músi·
ca ( 22 e 23 de Febrei ro )
. con Vitorino e Janita Salomé. Pódese peder maior información no (07 -351 -1)
849 01 00, ou na rede no:
http://www.expo98.pt/Festivaldoscemdias.hrml. •

[

Caldo de letras

En e ncerto na ala Anoeta te ábado 14.

•TEATRO

Xuu

N

• Véndese baixo comercial con cámara frigorífica de 48 m3 en Foz. Localización céntrica (A cámara tamén se
vende por separado) . Infórmese nos teléfonos (982) 58 15 60 e 58 60 93.

ri o up e rior d e Mú ic a
(Manuel Olivare , 23) dan
un concerto o Xove 19 á
20,30 h_

ron tanta ·1gmficación como astelao Lui eoane. A mo tra póde e vi itar
na gal ria argaddo (Dr.

o

persoas coas que p.o ida trocar ou
mercar. Poden ser de calquer tipo, políticos, sindicais, culturais de bandeira, '
e de calquer época. Chamar ao teléfono (981) 57 46 35.
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Trece vilas e cidades do Norte de Portugal.
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Apedra do riovo _
edificio 3-8, inaugurado a pasada semana, é de Lugo
XosÉ A. GACIÑO

Os deputados galegos~ en ~ruxelas
ignoran que o granito do Parlamento é da sua terra
-0- G. LUCA

Os deputados galegos asistiron á inauguración da nova sede do Parlamento Europeu en Bruxelas, un pazo
de vidro e granito con ruas
cobertas e 625 despachos
con ducha, e brindaron pola
calidade dos materiais. Só
que ergueron as copas sen
saberen que o facian rodeados por granito da sua terra.

...

·,.

Coma o resto dos deputados,
Xerardo F,ernandez Albor e
Daniel Varela coidan que o·
granito do r-iovo edificio no que
van traballar é italiano e a ins"'
talación belga, unha verdade a
médias, promovida desde a
presidéncia do _Parlamento para demostrar que todos os paises asociados participan na
construcción europea. O pazo
agora inagurado, o 3-8, ten
9.000 metros cadrados de fachada en g(anito Perla
Caxigal, tamén coñecido
comercialmente como Perla
Lugo , da empresa luguesa
Marmo!eira Galega de Xosé
Maria Méndez e Anxel Fernández. As lousas de pedra de 90
por 90 foran enmarcadas en
alumínio pala empresa italiana
Tolmos Rinaldi na sua fábrica
de Luxemburgo e a contrata
de instalación foi para o belga
Ferrimax.
Na inauguración c6mentouse
que a pedra procedía de ltália,
unha impostura habitual nunha
cidade como Bruxelas que cada dia ten mais fachadas de
granito galega. A exportación
da pedra en bloque permite
que o granito poida nacer duas
veces: primeiro como granito
galega e a partir da elaboración coa denominación de órixe italiana.
Antes tora o edifício do Consello de Europa, que todo o mundo chama Mamouth e ten
40.000 metros cadrados de

A. IGLESIAS

O granito sae en bloque de Vigo e chega a Bruxelas coma italiano•

Rosa Porriño na fachada e
10.000 do mesmo material no

solado dos corredores e escadas. Para o coñecemento popular, a sede do Consello está
construida en pedra italiana.
A ofensiva do 'granito galega
en Bruxelas comezou no · bairro Leopoldo, unha urbanización que vai desde a estación
· de Ferrocarril deica o paseio
Schumann no que todos os
edificios están chapados con
ped_ra de Porriño. Despois, a
moda correu para Liexa, co
espectacular edifício central
da compañia de seguros Roya/e Beige e a forza do mercado do granito exténdese agora
a Amberes.

O característico do 3-8 é a
enorme cúpula de entrada, o
muro acristalado na parte superior e as rúas interiores de
teito coberto, adornadas con
árbores, un estilo con débedas
da Bauhaus e da apoteosis

-

Carimbo de Carrara
André Lognard , da empresa de
pedras ornamentais Van der

•SUPER OFERTA • SUPER

Linden, de Namur, observa que
coa pedra para os pazos comunitarios chegaron a Bruxelas os
pedreiros galegas e portugueses: "Nas obras do edificio Mamouth quen non soubese galeg o podia darse por perdido".
Coma en Nova lorque e agora
en Asia, os pedreiros galegas
extraen os bloques na canteira
e colocan as lousas nos edifícios. Ainda que as empresas
galegas participen a caaa máis
na elaboración da pedra, moitas destas obras levan o carimbo de .Garrara, que importa granito de Guitiriz, Porriño, Mondariz e a Guarda por via marítima.

OFERT~

comercial do supermercado
Macy's de Nova lorque. Os
625 despachos dos deputados
teñen cama e cuarto de baño
con ducha. Custou 42.000 millóns de francos belgas
(168.000 millóns de pesetas) e
adxudicouse sen concurso.
Os holandeses son desde hai
anos os máis críticos con este
macizado de edificios comunitários arredor da rúa Belliard de
Bruxelas. De a pouco cismaban
nunha emisión da televisión privada que cada ducha individual
custara dois millóns de pesetas.
Nunha recente votación interna,
os deputados derrotaron unha
proposta de apresentar xustificantes para cobraren os gastos
de desprazamento cando o Parlamento Europeu sesiona en
Estrasburgo. Só un deputado , o
basca lmaz, votou a pral.+

e SUP,ER OFERTA •

ÚlTIMA HORA!!

AlGARVE I SEMANA SANTA

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

APARTAMENTOS 4 PERSOAS CT-ll
DESDE

New York •.••••••: •••• 62.000
Miami ••••••••••••••••••• 69.000

Hong Kong ••••••••• 102. 900
Orlando •..•.••••••••••• 65.000
Rio de Janeiro •••••• 89.900
Santiago de Chile •• 89.900

México .••.••••••• ~ •.•.• 89.900
Caracas •••••••••••••••• 89.900
Bogotá ••.•••••••.•••••• 89.900
Johannesburgh ••• 103.900
Buenos Aires ••••••• 110.000

VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO

Quarteira ................... ~ •••••••••.••••••••• 5.109
Vilamoura ••..••••••.••••••••••••••.••••••.•••• 10.600
Montechoro •••••••••••••••••••••••••• , •••••• 10.200
Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450
Praia da Rocha .•••.••.•••••••.••••••••••••• 6.000

pta/noite
pta/noite
pta/noite
pta/noite
pta/noite

/~~)

MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

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

E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt

VoLVER AO REGO

l

uan Rueda, xefe do lnstitu,
to Geográfico Nacional de

Madrid, dixo o Domingo
sado que os terremotos do
triángulo de Lugo decairan es,
pectacu larrnente.

Ca.renta e oito horas despois,
nas Nogais, fixeron memória
de tan científica opinion can,
clo a terra volveu tremer
(magnitude 2,8) e moitos
concordaron que para prever
terremotos debemos confiar
nos pardais máis que no Insti,
tuto .+

