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paso na cr1ac1on

dun grupo galego
de venda de
alimentos
(Páx. 13)

CiU, BNG e
a reforma
do Senado
Unhas dez mil persoas manifestáronse o pasado Sábado día 14 en Santiago en defensa dos
direitos de
expresión e
manifestación. A
convocatória unitária de todos os sindicatos, tanto obreiros como agrários
(a excepción de
XXAA, afín ao PP),
facia especial men. ción á represión policial da tractorada
celebrada o pasado
20 de Xaneiro.

·O SON DAS ONDAS
Henrique Monteagudo
Letras Galegas 1998.
Unha introducción concisa e completa
á"poesía galega medieval. Inclúe os
poemas de Martín Codax, N1.endiño e
Johán de Cangas.

Aconferéncia do PSdG·PSOE apraza
a resoludón da crise até as municipais
No PSdG-PSOE continua o nível
de deterioro político e de convivéncia. A conferéncia celebrada
o 14 de Febreiro en Compostela
foi unha volta ao ponto de partida
despois de cinco meses de discu-

sións. Francisco Vázquez segue
a controlar a organización pero
aproban as teses dun sector crítico· que se ve abrigado a agardar até despois das municipais
para voltar a dar a batalla. (Páx. 7)

Apolémica de Ansón froito da·desputa
entre as indústrias da comunicación
g~

1a

A conspiración para af astar a
Felipe González da Moncloa
non só era algo que fungaba
nos mentioeiros políticos, senón
que foi repetidamente denunciado desde o PSOE e os médios
afins. Algo normal en democrácia que uns intereses se coali-

guen contra outros. Só que
nesta ocasión uns utilizan os
GAL como artilleria e os socialistas parapétanse tamén detrás
do siléricio do terrorismo. Uns e
outros non queren dar a coñecer os intereses máis concretos
e menos patrióticos . (Páx. 15)

u a uce iva camp ñ
nacional is tas.

anti-

Para os galegos o proxecto ten
un valor incuestionábel posta
que repón a Galiza no lugar
que ocupaba xa no 36, xunro
a Ca'taluña e Euskadi. Este é ·
un mérito que se debe seri dúbida ao ascenso do nacionalismo e ao estabelecemento de
relacións entre as forzas máis
representativas das tres comunidades históricas. A vindeira
semana reúnense precisamente en Santiago representantes
de CiU e BNG. Máis alá das
diferéncias ideolóxicas partidárias, non hai dúbida da importáncia desta rélación institucional, en representación
dos respeitivos países.+.
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Os afectados da xolza cantan como vimen a_
gora, cando sae áluz autilización.fun
•.
fármaco contaminado ca·mal das vacas tolas
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s veces séntome fóra da casa a
pensar. Pero si pasa alguén por
diante, volto a entrar na casa, dame vergoña. Cismo moito. Os vici ños poden pensar mira ese,
non trabal/a e_ainda por riba, cobra. A xente fala e a un xa lle
chega ca .que ten enriba". Quen
asi tala é Laurentino Fernández,
aqueixado desde hai máis de
quince anos do síndrome da colza. Ten practicamente paralisada
a metade direita do seu c9rpo a
raiz do consumo do aceite envelenado. "Por exemplo non podo
·coller o coitelo porque non controlo a man e, ao peor, querendo
cortar pan, tiro a alguén que está
· ao meu lado", sinala senda corroborado pala sua muller quen
engade que "non volveu a ducharse só desde que está enfermo. Non pode moverse". Ainda
ten as cicatrices da intervención
cirúrxica por derrame cerebral na
Coruña. E a segunda vez.

aceite a sua muller e moitos dos
rentino Fernández alá por 1982.
seus viciños. "Cando me levaron . "Non aturaba a dor e chegaba
para o hospital e veu a policia paun momento que perdía o sentila parróquia para incautar as gado", canta. Despois comezou a
rrafas, a maioria dos viciños xa
corentena no Hospital Provincial
as verqueran pala
de Ourense e a
finca adiante",
incertidume.
canta, lembrando
"Non sabian nen
como unha das Laurentino
que tratamento
Veces foi transladarnos porque
Fernández ainda descoñecian as
dado en helicóptecausas da doenro. De Santigoso
non pode ollar
ao Barco hai oito
z a. Só sabían
quilómetros; o únique había que
cara. o ceo sen
co camiño é unha
illarnos", di Lauvella estrada perimarearse e caer rentino, que tiña
gosa palas suas
pouco máis de
curvas. Ate ali suchan
trinta anos ªº enbi ú o camión de
fermar. Era trabaLeón que traia o
llador da consaceite envelenado
trucción. Tivo
e ao que lle merque deixalo descaron case todos
de aquela. Hoos viciños. "Non é
xendia nen seque fose moito máis barato o
quera pode aliar cara ao ceo
aceite, o que pasa é que nolo
máis duns segundos sen caerse
traían á porta da casa", di. "Xa na
ao chan . .
segunda garr~fa cheirábanos
mal", engade a muller.
Maioria de mulleres

ªº

En Santigoso, unha parróquia
desde a que se observa toda a vila do Barco de Valdeorras, Tino
Fernández é o único afectado polo síndrome. Tamén consumiu o
'

•
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afectadas
As dores de cabeza foron o primeiro síntoma que percibiu Lau'

(

~

'.

t.

f

Barco de Valdeorras, o síndrome chegou con máis forza. Dos
trinta e sete supervivintes galegas da colza, trinta e cinco viven
na comarca e a metade aproximadamente en Rubiá . A proximidade de León, que fai que
nalgunhas parróquias haxa que
marcar prefixo para talar con
Ourense, trúxolles o aceite. Na
Caixa Ourense desta vila traballa Gonzalo Vega, quen preside
a comisión de afectados ainda
qµe o síndrome non o afectou
persoalmente. Ademais é concelleiro de Servizos Sociais no
Barco. "Cando se descubriu que
os que enfermaran estaban
afectados pala colza, houbo
moita confusión. Estaban illados
no hospital, era xente desfavorecida economicamente e non
estaban unidos mália vivir moi
perta. Eu son o que me encarrego de ir a León, enterarme como
vai o proceso e darlles notícias",
sinala Vega. Houb'o cati'{OS
afectados que hoxe, xa mozos,
queren esquecer o probl~ma e
nen sequera talar disto. "E comprensíbel porque xa se deron

En Rubiá, concello limítrofe co
...
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Pasa á páxina seguinte
~
~

t

t. -

;

'

•

3
19 DE FEBREIRO DE 1998

Ven da páxina anterior

casos de ter un traballo e que
os botaran ao enteirarse de que
eran enfermos", comenta para
engadir que "de calquer maneira, a xente máis nova foi a que
mellor se recuperou".
Non é o caso de Carmen Lorenzo, de Rubiá, que agora ten 75
anos. Tomou o aceite toda a família pero só colleron o síndrome ela máis Xeles, a sua irmá,
dez anos menor. "O único esforzo de Carmen agora é
facer a comida", sinala
o seu home. Ela ten
todo un.relatório de
enfermidades a raiz de
1982: colite, úlcera,
arrítmia, hernias e, sobre todo, un grande
cansáncio. Resentiuse
do síndrome nos músculos e prefire pensar
que todas esas doenzas non tañen que ver
co aceite. "Nunca souberon que dicirme; din
moitas voltas ate que
me deran un tratamento un pouco adecuado", conta Carmen.
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que "son moi -estritos á hora de
controlar as pensións pola enfermida:de~ Se h'ai outra persoa
na casa que cobra pódese perder. Cada pouco tempo teño
que xustificar que sigo igoal". Ti. no está convencido de que teria
· quedado paralítico sen a reabilitación que se impartiu no centro
médico do Barco. "Despois quitárono. Tamén tivemos unha
asistenta social que traía notícias. Hai tempo que non baixo
porque sempre é o mesmo", di.

Espera que todo remate ainda que non ten
esperanzas de cobrar
a indemnización. O
mesmo pensa Xeles
Lorenzo , a sua irmá
menor, quen VÍVe nou- Laurentino Femández, vive no parróquia de Santigo·
tra partición da casa so. Ten a metade direita do corpa paralisada. A.E.
familiar . "Van chegar
cando xa esteamos no cemitéDesde que se c;letectou a enferrio", di. As duas mulleres foron
midade no Barco, Gonzalo Veas que colleron o síndrome. Dos
ga mergullouse· na reivind ica48 enfermos que inicialmente se
ción de atención médica e
rexistraron na Galiza, trinta e
apoio económico para os afeccatro foron mulleres, dez homes
tados. Está canso, sobre todo
e catro nenes. "Os médicos dide comprobar a desídia que
cian que estivedesde o primeiro
ramos máis temmomento carac.pos ex posta aos
terizou ao caso.
gases ao ser as
lles conceCarme e Ánxeles "Non
encarregadas de
den a invalidez,
cociñar e non
os médicos non
Lorenzo foron
sair tanto fóra de
queren certificar
casa como os
as únicas
a enfermidade ,
homes", comenta
suprimen os serda família
Xeles Lorenzo. O
vizos de atención
seu i rm án, que
na Galiza parece
en contraer
vive con ela lemser porque ocabra o que lle dixo
sionaban moitos
a enfermidade
o médico . "Que
gastos . Xa me dipodía ser o alcorás , corenta eno I, daquela eu
fermos que van
babia , que me
gastar? Un médiprotexera do veco e un fisioteraleno". Ainda hopeuta? Só con
xe non saben
iso xa levarían
porque uns si e outros non.
mellor a desgrácia que lles tocou . Porque solución non ten . E
Xeles tivo unha pequena axuda
cando os volven transladar ao
económica pola enfermidade ,
medico de cabeceira, resístenao princípio de. trece mil pesese a transladar tamén os expetas , que despois foille suprimidentes . Como van tratalos enda. Laurentino Fernández sinala
tón?", sinala Vega.+

-unha enfermidade sen certificado
yorenta galegos, todos da proví ncia de Ourense, padeceron
o que nun princípio, pplo desconcerto, · os médicos chamaron neumonía atípica. En todo
o Estado foron máis de vinte
mil. Gonzalo Vega, presidente
da coordenadora de afectados
no Barco de Valdeorras, .asegura que "cando morría unha
p~rsona con síntomas claros
de estar afectado polo síndrome da colzá, os facultativos
negábanse a recoñecelo, constando nas autópsias como marte por enfermidade común, fose esta catarro, neumonía ou
infarto". Unha consecuéncia
desta testemuña dos médicos
é que as famílias deixan de cobrar indemnizacións que lles
corresponderian en caso de ·
seren considerados afectados
polo síndrome tóxico. A coordenadora de afectados de Valdeorras, constituida en 1982,
conseguiu que se creara unha
unidade de seguimentcr do síndrome tóxico no hospital comarcal.

la se deriva que todos os recoñecidos como afectados polo
síndrome tóxico van recibir cartas, e non só
aqueles que interpuxeron o recurso no 92, os
Xa van case Gonzalo Vega,
viciños de Valdedous anos· e no
presidente da
orras poderían,
Barco de Valdeopor fin, ter algunrras seguen esComisión de
h a compensaperando palas indemnización s .
ción despois de
afectados,
Tampouco saben
dezasete anos
se o recurso
que levan espeasegura que
ap·resentado en
rando resignanunca houbo
1992 lles vai redos por uns carportar algo xa·
que palíen
interese polos , tos
que a coordenacanto menos a
dora, con só coapretada situaenfermos
ción económica
renta membros,
na que viven",
non tiña meios
sinala o presieconómicos para
pagar un avoga-,
dente da comisión. Os afectado e sumarse ao
dos resígnanse ,
resto de asocomo no caso
ciacións· que sí
de Carmen Lorenzo quen di,
interpuxeron o recurso. "Se a
senténcia do 96 se desenvolve
que tras tantos anos, está
acostumada a sufrir.+
como se espera, é dicer, se de-

non só non cobrarian nada sen_ón que terian que devolver diñeiro que foron recebindo en
axudas", explica
Gonzalo Vega.

Gonzalo Vega é concelleiro de Servizos Sociais no Barco.

A.E.

En 1987 comeza o primeiro
xuízo contra corenta produtores, dos que once foron condeados en 1989. A esas alturas
nen sequera habia acordo entre a Xustiza e as asociacións
sobre o número de mortos en
todo o Estado. Fixouse un total
de 500 .000 millóns de pesetas
para indemnizar aos afectados.
En 1992, as asociacións de
afectados , en vista de que os
seus membros non cobraran
nada, recorreron a senténcia.
En 1996 celebrouse un segundo xuízo contra altos cárregos
da administración, para intentar dese xeito inculpar ao Estado e que fose este quen tivera
a responsabilidade subsidiária.
Na senténcia do xuízo que tivo
lugar en Maio do 96 só se culpou a un dos sete acusados.
Trátase de Manuel Hernández
Bolaños, que en 1981 era director do Laboratorio Central
de Aduanas. Foi condenado
por "unha falta de imprudéncia
simples sen infracción de reglamentos con resultado de
mal a persoas". Tería que pagar unha multa de vinte mil pesetas e indemnizar aos herdeiros dos falecidos e aos afectados. A parte positiva: a sua
condea obriga ·ao Estado a indemnizar. A parte negativa:
desde a senténcia de 1989 á
de 1996, as indemnizacións reducíronse á metade. "lsto supón que moitos dos afectados

Wormar ainda que non se teñan solucións
Oncolóxico da Coruña no qü.é SG !!g ~G!!fü;ªba qµe fora
tratada cun fármaco contaminado. O material utilizado
para facerlle un gammagrafia pulmonar estaba
infeétado polo mal de Creutzfeldt-Jakob, cuxa
variedade máis coñecida é o mal das "vacas tolas".
Pola prensa enteirábase que habia outra muller en
situación semellante. Era o Luns 16 de Febrefró e
Sanidade só acreditaba estes dous casos. Sen
embargo, mália a incertidume que podía causar a
notificación, non se pux~ron en contacto diréctamente
a través do teléfono, dunha visita ou dunha citación no
próprio ce_ntro. Unha carta para que Xosefina soubera
·
..
que lle ian facer unhas probas.

partidária de informar aos enfermos (detectouse o
erro a finais do pasado ano) porque neste momento
non teñen nengunha solución. Non ha• nengunha
medicia
de!~ctªr se e~tas persoas van
desenvolver a enfermidade
·tc!a~ ~!n9?
que as posibilidades son mínimas, segundo afirma a
consellaria. A maioria dos tratados co Pulinonate 11,
que estaba retirado do mercado perq ainda habia
lotes por remata~, son enfermos do pulmon. A
consellaria só manexa hipoteses xa que non está
probado que o plasma infBctaClo que se utilizou para
elaborar o.fármaco desencadee a enfermidade de
Creutzfeldt-Jakob. Non hai nada posibel nen
imposíbel; responsábeis de S ~nidadé aseguran que
pode depender da cantidade de'fármaco
administrado.

O Martes 17 Sanidade tivo que re_coñecer que os
afectados son 450 persoas, case metade das 847
rexistradas no Estado. A consellaria non era

Cando os·primefrps afectados.~polo síndrome da colza·
comezaron a padecer as consecuéncias ninguén sabia

Xosefa Darriba, unha muller de Ferrol de 55 anos,

' -recebla na sua 9asa un escueto comunicado do Centro

a

p-ara

das vacas

nada. Os priníeiros mes·es foron de desconcerto; os
enfermos illados nos hospitais, as primeiras mortes e
as hipóteses do Ministério de Sanidade. Que se era un
bichiño pequeno, que se procedía das armas químicas
da base militar de Torrejón, que se habia que
sacrificar C'aliS' ~ g2!QS CG:TIO efectivamente se fixo
nalguns bairros de Madrid, que se era unna
"neumonía atípica". Tardaron en averiguar que se
trataba de aceite de uso industrial adulterado con
substáncias. como a anilina, pero o tratamento médico
nunca chegou. As investigacións abandoáronse e
pecharon as unidades de seguimento. As diferéncias
entre o caso da colza e o do plasma infectado non ,
eximen da necesidade de informar aos afectados. E
inexcusábel agachar un erro sanitário e inaudito
xustificalo sinalando, como fixo un responsábel do
Sergas, que no peor dos casos o mal non se vai
desenvolver até dentro de dez anos. +
ANOSA TERRA
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Na mobilización estiveron presentes membros dos diferentes sectores sociais, ainda que se botou en falta a participación dos artistas.

-

A. IGLESIAS

Amanifestación de Santiago pide oéxito da nova tractorada

A oposición lémbralle a Fraga que os votos

nón poden ser usados para reducir as liberdades democráticas
*PAULA BERGANTIÑOS

Vários milleiros de persoas,
nunha cifra superior á prevista polos próprios convocantes, achegáronse o pasado
Sábado 14 a Santiago para
denunciar as agresións contra
os direitos de expresión e manifestación que se teñen producido logo da chegada do PP
ao governo do Estado e do nomeamento de Diz Guedes como delegado deste Executivo.

Á cabeza da manifestación, portando unha pancarta co lema da
convocatória, Polos direitos fundamentais, distinguíanse· os representantes das organizacións
sindicais convocantes, Fernando
Acuña e Manuel Mera, da CIG,
Xesús Mosquera, de UGT, Xesús
Diaz de CCOO, Lidia Senra do
SLG e Roberto García de UUAA.
Moi perto, caras coñecidas dos
partidos da oposición parlamentária que secundaron a convocatória. Alí estaban todos os deputa. dos do BNG no parlamento, o seu
portavoz Xosé Manuel Beiras,, os
seus deputados no Congreso,
Francisco Rodríguez e Guillerme ·
Vázquez, Francisco Sinero polo
PSOE e Anxo Guerreiro por
EU-EG, entre outros.
Gran parte do percorrido transcurriu pola rua do Harreo que -paseada hai poucos mes polos gaiterios convocados por Fraga para
a sua investidura- escoitaba ago. ra consignas a prol da liberdade
de expresión· e en denúncia das
cargas policiais coas que nos ~!ti
mos meses foron agredidos, labregos, obreiros, mariñeiros, estudantes, antimilitaristás, intelectuais e artistas. As puchas co le-

ma "empacadora non", chamaron
a atención sobre os viciños de Vilaboa, un do pontos de mira habituais das forzas de seguridade.
Foi unha festa democrática acorde tamén ca tempo de ªntroido
que se aviciña. Os mozos de Galiza Nova deixaron ver a troula na
protesta contra Diz Guedes, respondido tamén con tambores e
gaitas. "Fraga recua, a rua non é
tua" foi unha das consignas de
maior aceptación, mentras amanifestación desandaba con foliada
os seus próprios pasos. Cantouse
tamén o "Onde están que non se
ven os demócratas do PP" e "Partido Popular, partido policial" deixando claro o alcance da movilizació ~. Outra das consignas,~
"Coa supertaxa non hai democrácia", lembrou un dos motivos que
_provocaran a repre~ió~ policial.
Quentaba o sof e a Quintana semellaba máis estreita que nunca. ·
Perta das escaleiras, Fernán Vello, secretário da Asociación de
Escritor,es en Língua Galega, Xosé Mª Alvarez Cáccamo, Marilar
Alexandre, Xusto Beramendi,
Uxio Novoneira, Herminio Barreiro, Manuel Maria, Suso de Toro,
Lois Dieguez, Ferrín, e un bon
número de traballadores dos
m.~!9~ d~ :::-nunicación entre outros, participaban da protesta.

Memorial de agrávios
"Estamos aqui porque o sucedido na tractorada non é un feíto
aillado. lsto, igual que os gandeiros, sábeno os traballadores . de
Barreras, Endesa, Povisa, T afisa, Fragas do Eume, · os viciños
e viciñas que loitan contra a empacador.a, os estudantes, os _artistas. e os intelectuais" dixo Arí-

tón Reixa na Quintana ao ler o
comunicado final da manifestación. O autor de Transporte de
Superfícíe sinalou que fronte aos
problemas, que até agora eran
económicos, sociais, culturais ou
laborais o governo do PP, lonxe
de buscar solucións, decidiu "mirar cara atrás e volver aos tempos nos que se arranxaban de
duas formas: negando a sua
existéncia e convertíndoos en
problemas da arde pública". "O
Partido Popular -engadiu- dian-

A.

EIRÉ ,

te da terca realidade que a propaganda non pode ocultar, nen
siléncios e falsificacións mediáticas desvirtuar, simplemente, entra polo périgoso camiño de limitar e obstaculizar o exercício dos
direitos fundamentais, tan duramente conquistados".
Fronte "á propaganda e o control
dos méios de comunicación" que
repiten que "E~paña vai ben e
Galiza tamén", lembrouse aos labregos e gandeiros que reivindican o direito a producir, aos tra-

M.

VEIGA

O PP ante o dilema
Internamente, a direción do Partido Popular de Galicia está bastante
satisfeita do control que exerce sobre a política parlamentar do BNG,
escurecida grácias á presión constante da Xunta sobre os méios de co,
municación. Neste sentido, o partido govemante só se sinte perturbado
cando algunha. reunión con CiU ou o PNV lle permite aos nacionalis,
tas canear o cerco informativo. O incontrolábel, desde o ponto de vista
do PP, é· o rosário de mobilizacións que abrolla aquí e acolá e no que a
própria base social conservadora sofre con facilidade o contáxio de pro,
postas emanadas do nacionalismo. Coa insisténcia no suposto paralelis,
mo BNG,HB e coa criminalización das mobilizacións os estrategas do
PP tratan de erguer unha muralla que protexa dos canros de serea na,
cionalistas a aquela parte dos seus votantes m~is afectada palª i:~~~-

-A_ preocupación xurdiu, sen embargo, despois da última tractorada.
O agro que vota ao PP sentiuse doido polas cargas policiais. Ainda
que seña xente que non se manifestou, sinte o problema como os
que si o fixeron. Esa sensibilidade foi enseguida recollida por Ca,
charro, Baltar eCuiña que non sairon á palestra para defender a
Guedes que segue a piñón foco. Fraga, polo seu autoritarismo, e Ro,
mai e Raxoi por estar en Madrid, ainda non se deca.taron.
A maiores, o PP acaba de ver como as suas subidas de tono están a
unir á oposición e a aillalo políticamente. Por moita maioria abso,
luta que se teña ninguén pode govemar sen interlocutores. O éxito
da mobilización de Santiago é un aviso para os conservadores de
que se poden ver da!'lados pola sua própria estratéxia. +

balladores e traballadores que
defenden os seus pastos de traballo fronte aos procesos de privatización e aos estudantes, pais,
nais e cidadania en xeral que denúncian o grave deterioro que está a sofrir o ensino público e a sanidade. Tamén aos mariñeiros e
mariscadores que se mobilizan
contra o peche dos caladoiros e a
contaminación das rias, aos sindicatos e partidos que denúncian
que o paro non se reduce, que
non se crea emprego e que a povoación ocupada en Galiza segue baixando, aos viciños que
apostan por unha alternativa ecolóxica ao problema do lixo e a artistas e intelectuais que "simplemente disenten, protestan e se
fan ouvir porque as decisións dos
que mandan non as entanden
axeitadas para o desenvolvemento da nasa cultura".
No faltou unha mención especial
a conculcación de direitos e as
coacións exercidas pola delegación do governo durante a tractorada e que desembocaron na
convocatória da manifestación.
Neste sentido fíxose un chamar!1entc; á flüva mobllización convocada pára os días 6 e 7 de
Marzo. Para rematar as organizacións convocantes lembráronlle ao PP que "os votos gañados
nas eleicións democráticas nunca
valen para desmontar, diminuir
ou recortar as liberdades democráticas, só serven para defendelas, salvagardalas e afondalas".
E advertíronlle que os sindicatos,
as forzas, políticas, as organizacións civís e sociais, os galegas e
galegas alí presentes e representados non van tolerar nengun intento máis que deteriore o sistema democrático.• ·
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O PP queda só

Desde a transición non houbera
outro momento de unanimidade
similar. As palabras de uns e outros representantes son case intercambiábeis. "O que non podemos seguir aturando son os desmán s dunha persoa que máis
que actuar como delegado do governo actua como delegado de
Fraga, recortando os direitos tundamentais de manifestación", explica o deputado socialista Francisco Sineiro. "Está demostrando
que o cargo vaille moi grande",
afirma Xesús Diaz de CCOO. "Un
delegado do governo --engadeten que selo para todos os cidadáns, non pode utilizar un cargo
institucional de forma partidista".
"Hai un ano que sotrimos a represión do PP", indica Bieito, representante da Plataforma An tiempacadora de Vilaboa. "A nosa vila está tomada pola garda
civil e a policía secreta e xa levamos xuntadas máis de tres centas multas, algunhas de até
un millón de pesetas".
"A forma de actuar e de expresarse de Diz Guedes -comenta Antón Reixa, encargado de ler o comunicado final- recórdame os libros de formación do espíritu nacional que explicaban aquelo tan
confuso da democrácia orgánica'.
"Cando diferentes sectores da
sociedade se manifestan para
pedir solución as suas necesidades -aponta Martiño Santos, secretário xeral de Galiza Nova- o
gov~rno galega ten a abriga de
dar respeta a eses problemas e
situarse na defensa do seu pavo
e non contra el".
Xesús Mosquera, secretário xeral de UGT, tamén se retire a
protesta como "unha chamada
de atención para os poderes
públicos", fronte a "un proceso
de involución democrática que
se acentua desde a chegada do
PP ao governo do Estado".

"É unha necesidade política indis·cutíbel", afirma pala sua parte, o
deputado de EU-EG, Anxo Guerreiro. "Trátase dunha resposta
cívica, masiva e necesária".
"Estamos aqul para decirlle ao
delegado do governo en G~liza

O PP apoia unha iniciativa sobre Ferrol
do BNG en Madrid e vota en contra na Galiza

e aos governos do PP no Estado e na Xunta, que non se pode
confundir a democrácia cos votos", explica Fernando Acuña,
secretário xeral da CIG. "As mobilizacións do último ano demostran que existen conflitos no
páis, pero o PP en vez de buscar solucións tenta acalar esa
realidade utilizando represión
e manipulando aos méios de comunicación".

O Congreso dos Deputados instará ao Governo central a
coordenarse coa Xunta para determinar un sistema de
axudas compensatórias na comarca de Ferrol para os
sectores que resultaron afectados polo sinistro da ponte
das Pías. A iniciativa aprobada ·unanimemente por todos
os grupos representados no Congreso foi proposta polo
deputado do BNG, Francisco Rodríguez quen, ademáis da
valoración de danos e a reparación de prexuízos, nomea- ·
d~mente no sector marisqueiro e noutros industriais e de
servizos, demanda a reconstrución da ponte sinistrada e
a axilización da autovia Fene-Ferrol. Sen embargo, os votos do PP impediron no Parlamento galega a criazón dun.ha comisión para analisar a situación de Ferrol despois
da destrución da ponte. O PP tamén vo.tou en contra da
declaración· de zona-de emerxéncia da comarca proposta
polo Consello Económico e Social_de Ferrolterra. +

a

"Unha manifestación coma este,
apoiada por todos, non ocurre
porque se lle quente a cabeza a
algun dirixente", sinala o portavoz do BNG, Xosé M. Beiras.
"Ocurre porque cada vez que un
sector da cidadania quere exer- .
cer os seus direitos para facer
constar os problemas que padece, é dicer decide manifestarse,
o comportamento do poder é
cargar contra el".

Palmqu anúncia un modelo policial galego
subsidiário do español
O conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, Xe~
sus Palmou, anunciou que no ano 2000 estará perfilado o
modelo policial galega, que terá características próprias,
pero que .continuará pala mesma .senda que a marcada na
actualidade, de adscrición de unidades da, Policia Nacional
á Policia Autonómica. Palmou explicou que a adscrición de
unidades policiais estatais á Galiza supón un aforro importante e que por iso escolle ese modelo. O conselleiro tamén indicou que a Policia Autonómica non asumirá novas
funcións como a investigación e represión do crime organizado, que seguirán a ser competéncia das forzas da seguridade do Estado. lsto significa que a Policía galega será subsidiária da española, e que nori tomará carpo como unha
policia integral, algo que si sucede no País Basca ~ que
acontecerá no futuro en Catalunya cos Mossos d'Esquadra.+

"Estamos volvendo ás formas e
ás expresións do 76", sinala unha das protagonistas do acto, a
secretária xeral do Sindicato Labrego, lidia Senra, que lembra
o acontecido durante a tractorada. "O dia vinte püidemos escoitar a través dos coches de policía como os mandos ordenaban
ide a polos listillos, cargade contra os cabecillas ou como despo is da manifestación están
chegando, igual que no ano 76,
multas guvernativas aos dirixentes do SLG de 150.000 pesetas
co único fin de meternos medo
para que non nos mobilicemos".
11
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A Federación da Unidade Galega, integrada no Bloque
Nacionalista Galego, celebra a sua Conferéncia Nacional o vindeiro un de Marzo nun hotel de Compostela.
A análise da estratéxia do nacionalismo no novo marco
político nacido das eleicións autonómicas pasadas -nas
que o BNG pasou a ser a alternativa de governo- é o
obxectivo desta Conferéncia. Para Unidade Galega, o
Governo da Xunta non é quen de dar resposta aos problemas do país e vese abrigado a desviar a atención social
a meio de provocar enfrentamentos sociais. Pela contra,
segundo UG, o BNG continua a realizar con seriedade a
sua labor de oposición, "traballando polos intereses da Galiza", via que non abandonará "baixo nengun conceito".+

Todo oarco político esindical
critica aactitude dos conservadores

Todo o arco parlamentário e sindical, a excepción do PP e Xóvenes Agricultores, deuse a man
en Santiago e contestou con duras palabras o intento de recorte
democrático que tivo o seu ponto
álxido na tractorada do 20 de Xaneiro. Alí estiveron incluso representantes de IU , FPG, colectivos
gais e veciños de Vilaboa, afectados por unha empacadora. O
PSOE que celebraba ao mesmo
tempo unha conferéncia nacional, enviou como representante a Francisco Sineiro, ex-conselleiro de Agricultura e un dos increpados pola policía durante a
celebración da marcha gandeira.

·O 1 de Marzo Conferéncia Nacional
de Unidade Galega ·

O pacto entre o PSOE e o PP
no Consello da Xuventude sen apoios

Secta perigosa"

En días posteriores , representantes do governo continuaron
as criticas ao BNG e á própria
manifestación. Fraga calificouna
de "sandez" e Diz Guedes afirmou sentirse reforzado no seu
posta como delegado do governo. Nunha reunión de Nuevas
Generaciones, celebrada na Coruña o mesmo dia 14, o seu portavoz en Euskadi, lñaki Ortega
sinalaba que "o BNG é a HB de
Galiza", "envexan a HB" e "gostarian de ter un Jarrai, rama xuvenil, que saise á rua a tirar pedras". Xaime Pita, portavoz parlamentar do PP, presente no acto, apoiou estas acusacións. A
esta liña sumouse o Domindo
15 , Diz Guedes que acusou a
Beiras de utilizar a mesma linguaxe qúe HB e os nazis e de
alentar á violéncia a supostos
grupos radicales . Pita apoiara
xa antes ao delegado do governo cando este calificara ao lider
da primeira forza da oposición,
Xosé M. Beiras, de. "predicador
dunha secta perigosa".
O Martes 17 o representante nacionalista remitialle un documento ao presi·dente do Parlamento de Galiza no que pide
que se inste a Xaime Pita, a unha rectificación pública das declaracións nas que vincula ao
BNG con HB.+

A asociación Scouts de Galiza (ECG) ven de ·facer pública
a sua retirada da candidatura dentro da c~I se apresentaba para o Comité Permanente do Consello da Xuventude.
A candidatura ia someterse a votación o vindeiro 7 de
Marzo logo de que se suspendera a asemblea do 31 de
, Xaneiro por faltar o informe sobre os movimentos económicos do CXG nos últimos dous anos. Con esta retirada
decae a lista que encabezaba, como representante de
UGT, o portavoz de XXSS e coa que as mocidades do PP
e do PSOE deixaba·n fóra ás organizacións nacionalistas.
Nos últimos dias a vida do CXG ven marcada pola crise
interna de Novas Xeracións, que .trouxo como consecuéncia a demisión como tesoureiro do seu militante Carlos
Castiñeira e a petición pública por parte das mocidades
do PP da demisión do presidente e militante tamén da organización Xosé António Constela.+

Chapela Seiio,
protagonista do Entroido do Morrazo

~

As coplas que se preparan no Morrazo por mor do Entroido
teñen como protagonista ao senador e concelleiro do PP,
·
Xosé Manuel Chapela Seijo. A
razón é que o ex alcalde da localidade durante o mandado da
pasada Corporación municipal,
- foi sorprendido cos apuntes cando ia realizar un exame na Universidade da Distáncia, na que
cursa a licenciatura de Ciéncias Políticas. Chapela non só
levaba os apuntes consigo , senón que ademais tratou ·de évi'~·'· ·.
tar non ser identificado para
.
que non ·correse convocatória. +

·GAUZA. ~-~
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OPtNIÓN

CUESTIÓN DE CONFIANZA
X. CARLOS
Na última tractorada, teño escoitado amáis
de unha persoa dicer: estalles ben, que volvan
votar agora ao PP. Este tipo de comentário
refrexa a perplexidade frente a unha situación curiosa, semellante ao que acontece
cando _aó dia seguinte das eleicións ninguén
confesa ter votado ao PP. Adoitamos pensar
daquela que están ocultando o seu voto e,
en cerra medida, pode ser así. Sen embargo,
desde o meu ponto de vista, non é que ovoto ao PP estea maioritariamente oculto. Son
os seus votantes e as suas votantes quen non
se deixan ver. Non damos con estas persoas
porque o sector dinámico desta sociedade co
que nos relacionamos máis a miudo, aquel
que encabeza as tractoradas e a. loita contra
as cuotas, por exemplo, non votou maioritar.iamente ao PP. Desta volta fíxoo ao BNG
en boa medida.
Normalmente o BNG conxugaba o apoio
ideolóxico co dun se~tor das capas popula-' .
res que o ve coma a organización que mellar as defende. Pero agora, ao apoio tradicional das persoas con sentimento de galeguidade, dos traballadores e traballadoras, e
de certa pequena burguesía, o nacionalismo
suma neste momento o voto en interese
próprio dun conxunto de sectores sociais
que podíamos considerar emerxentes: profisionais, titulados e tituladas uhiversitárias,
cerro sector empresarial, gandeíro, ...
Todos eles teñen en ~omún que o seu peso
social e mesmo económico non ten refrexo
institucional, entendido éste en sentido amplo. As suas aspiracions non están recollidas
nas distintas institucions dominadas polo PP
porque están asentadas, por unha banda,
nuri.ha base social de escaso ·dinamismo epala outra nas estruturas tradicionais do poder
que sobreviven económicamente, en grande
medida, gracias á propria Administración.
Esta estrutura de poder non deixa resquício
para que estoutros sectores emerxentes acaden as cotas de poder á que aspiran.

CARREIRA PÉREZ

Nos próximos anos €Stá en xogo algo máis
que a simple altemáncia política. Os secto- ·
res .sociais que hoxe confían no BNG fano
porque esperan que sexa posíbel implantar
novos modelos de xesfión institucional e
instaurar unha democrácia máis ampla e
real. En definitiva, camiñar cara unha sociedade máis xusta e máis
desenvolta. Por inxé,
nuo que pareza estou
convencido de que a
xente quer todo isto,
ainda que, iso sí, a
maioria tamén quer
que se faga con garan,
tia dunha cerra estabilidade institucional e
social (ainda que o
conceito de estabilidade non sexa o mesmo
para os que oprimen
que para os que están
oprimidos). A política
do BNG ·nos últimos
tempos resposta a esta doble aspiración social. De aí o seu éxito.

nea, de que fronte a esta situación~ algunha
xente ve a moderación do BNG coma un ·
feíto qu~ non é desexábel, pero sí inevitábel.
Parece como se coidaran, non sen cerra frustación, que outras etapas foron máis propícias aos cambeos sociais, pero hoxe, a tarefa
histórica do nacionalismo é consolidarse, sen
ir máis aló. Aquelas
profundas transformacións que quixemos e
non poidemos facer
quedarian, neste xeito
de pensar, para momentos históricos máis propícios ou ben serian tarefa das xeracións vindeiras. Para iso comprid~
ría estar alerta ideolóxicamen te e recabar o
respaldo da mocidade.

'Poderia ser que

se esteña producindo
a aparicion de novas
modelos e non
nos decatemos
que
estamos xa nesa onda"

-

A iso mesmo resposta o apoio da mocidade.
A xente nova non vota ·pensando eri rachar co sistema. Pola contra aventurariame
a di¿er, a risco de ter que rectificar, qúe -o
voto da mocidade é seguidista dos maiores,
froito dun estado de opinión favorábel nos
sectores dinámicos desta sociedade.
Sen embargo teño a sensación, secadra erró-

Esta forma de ve r as
causas poucas veces
aparece de xeito explícito, pero eu creo advertila implícita en
moitas actitudes e comportamentos. Indubidavelmente ten a sua lóxica e está baseada ·en razóns profundas, pero , particularmente coido que éstes son tempos para
combinar intelixéncia e ilusión, creatividade e experiéncia política. Aquelas persoas
que ergueron un movemento nacionalista
practicamente de cero ainda non remataron
a sua tarefa. Esta mocidade, da que sempre
decimos que representa o futuro, está chea,
coma _colectivo, de enormes virtudes pero

i:amén, dada a época que lles tocou viver,
de grandes defectos. Sería un erro consentí,
los polo simple feíto de que hoxe parece
que nos votan maioritai'iamente ou, pior
ainda, pechar os ollos dentro das distintas
organizacións di~nte do formalismo con
apariéncia radical, o dogmatismo ou as ca,
réncias ideolóxicas e de formación. Corremos o risco de frustrar as esperanzas que todo o mundo ternos posta nela.
Xa se ten dito máis veces que o debate sobre a moderación do BNG é artificial. Par,
ticularmente o que boto en falla é secadra
un pouco máis de confianza na posibilidade
de avanzar e maior capacidade para. demost rar á sociedade ga lega que sabe mo
non só cal é o noso obxectivo senon tamén
cómo facer para chegar aló. En todo caso é
unha cuestión de cred ibilidade no paí e
na própria organización. U nha cou a é que
o tipo de sociedade á que aspiramos non se
vaia acadar sen máis co aceso ao govem o
de dete rminadas institucions e outra moi
distinta deixar o traballo para as xeracións
vindeiras.
Durante mo ito tempo a esquerda polemizou
non tanto sobre o tipo de sociedade á que
aspiraba senón sobre os medios a empregar
para conquerila. O debate é fu ndame ntal
pero posibelmente de tanto centrarse nel,
convertimos os medios nun fin en sí mesmos. Por iso secadra, desde que os paises do
Leste certificaron o fracaso da experiéncia
do chamado socialismo real, a esquerda debátese entre a nostálxia de algo q ue xa é
h istória e unha práctica baseada na inme,
diatez e nos obxectivos a curto prazo.

Xosé Lois

Pero convén observar de cando en vez, non
vaia ser que no curso do movemento social
en todo o mundo, se este producindo a aparición inevitábe l de novas olución e novas métodos para acadar o obxectivo dunha sociedade máis xusta e máis humana e
nós non nos decatemo~ de que e tam ne,
sa onda. E enón démo lle unha ollada con
calma ao programa eleitoral do BNG.

Noutros momentos históricos, máis de un nos
atreveriamos a dicer que se dá unha situación
pre--revolucionária. Digo isto, evidentemente,
co ánimo de chamar a atención sobre unhas
condicions e urlha división social que precisan dunha análise en profundidade que, sen
dúbida, outra xente fará mellar ca min. Sen
embargo, non podo deixar de pensar que esta
siruación permite profundas rransformacións
sociais se o prcx;:eso se conduce axeitadamente. Nese sentido lembro que ~ máis dun dirixente do BNG teñolle escoitado decir últimamente, de maneira moi atinada ao meu
entender, que, nestas circunstáncias, medidas
aparentemente insignificantes poden produ- ·
cir cambeos profundos na nosa sociedade.

Acostúmase a dicer que o naci na li m ga,
lego non é <loado de homol gar. E t u
convencido de q ue i o é debido en grand
medida a que, aqui e ag ra, e ta rganiz ,
ción , e nomeadamente de~erminadas p r as, está facendo história. E po íbel ue v l,
va pecar de in xenu idade u e cad ra de
pretencioso que se ria p iar, pe r en calqueira caso nunca se debería renunciar ao
obxectivo q ue n os marcam n unha da
nosas Asembleas: abrir camiños, en preocupamos se nalgún tramo o trazado ten que
ser novo ou debe seguir o ant igo. •
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AGonferéncia apraza acrise emostra duas concepcións políticas diverxentes

O PSdG·PSOE volta ao ponto·de. 'partida

Iniciativa para ensinar
galego no Bierzo
A deputada nacionalista Pilar
García Negro elaborou unha
proposición non de lei para
instará Xunta a estabelecer
un convénio coa Xunta de
Castela-León para permitir o
.estudo do galego na franxa .
Ocidental da província de
León, na zona do Bierzo.
?

porque "non hai millares ideais nen mellar liderazgo (que o de Vázquez)". Pérez Touriño,
na mesma direción,
"para non seguir tirando do fio da crise". En
términos semellantes
expresouse Marisol Soneira. Polos críticos foi
a intervención de Miguel Barros a de maior
calado, criticou a d.ependéncia centralista _
do partido durante os
últimos anos pedindo a
dimisión- de Vázquez
como única saida, á
imaxe de Suárez e
Gonz~ez, acusándoo
de "ter fagocitado o
partido" e de non poder
dirixir unha alternativa
· ,na que non ere. As inA PANARO
tervencións cie Vázquez Fouz e Rafael Pillado foron menos contunaentes
políticamente.

*A. EIRÉ - P. CASTRO

No PSdG-PSOE continua o nível de deterioro político e de
convivéncia. A conferéncia ce1ebra da o 14 de Febreiro en
Compostela foi unha volta ao
ponto de partida despois de
cinco meses de discusións.
Francisco Vázquez segue a
controlar a organización pera
aproban as teses dun sector
crítico que se ve obrigado a
agardar até despois das municipais para voltar a dar a batalla.
O Día dos Namorados, cando
os paxaros buscan parella facendo carreiras ao arredor do
pericote do bosque, os compromisários do PSdG-PSOE situábanse de novo no Congreso de
Lugo ou no de Ourense. Durante duas horas armouse un tremendo balbordo con berros, insultos, intervencións, aspaventos , auséncias, preséncias retiradas , negociacións ... , só os
mancontros a pitar nos situaban
a fins do século XX e non duas
décadas antes. Se non ·chegaron ás mans foi porque sabían
que era a fin política para todos.
Os principais protagonistas tamén eran os mesmos. Por unfla
banda Francisco Vázquez e Fernández Moreda, pala outra Ceferino Díaz, Miguel Barros e Rodríguez Pardo. Había uns poucos
que viñeran de novo procedentes
do comunismo e, outros, como
González Laxe que mudaran de
bando. A división idéntica en bandos, só que daquelas os autóctonos tiñan máis forza pero fóiselles perdendo en pactos e máis
pactos polo camiño de congreso
en congreso. A discusión era a
mesma: un partido centrado na
Galiza, con capacidade de decisión e de influéncia en Madrid ou
unha mera sucursal do PSOE
que se plegue á dirección central.
A perda eleitoral e a incapacidade de incidéncia social, postas
de manifesto en todos os documentos, recoñecida ambas unánimemente, foron o desencadenante das novas ofensivas. A dif eréncia é que os galeguistas
consideran que a crise partidária
"é a que está a levar a perda
eleitoral e social do partido" (Miguel Barros), mentres que Carlos Príncipe afirma que "hai crise
porque perdemos". Os críticos
acusan que "vostedes queren
ser unha sucursal , pero o país
cambiou e danos as costas",
mentres que Vázquez· pensa
que "a entrada en <;:rise do partido en Madrid arrastrounos e todo mudara cando comecemos a
remontar en toda España". Os
opositores queren parecerse ao
PSC e os oficialistas ser "unha
parte importante do PSOE".

Un congreso
extraordinário
A rifa comezou cando o secretário
xeral, Francisco Vázquez, propuxo, como cuestión prévia, unha
disxuntiva: ou se votaba é.t celebración dun congreso extrao~di
nário ou marchaba. A proposta
non aparecía na arde do diada
asemblea. A reunión descontrolouse, a mesa non era quen de
pór orde, cada un .falaba cando
quería e o que quería. Xerardo

Os críticos buscaron sen éxito un debate sobre o Congreso Extraordinária.

Estévez e Rodríguez Pardo abandonaban e, como non podían talar, facíano cos xornalistas.
Os críticos tentaron sen éxito un
debate sobre se procedía ou non
a votación dun congreso extraordinário. Este era o obxectivo co
que acudían á conferéncia, pero
tentaban que a votación se pro~
ducise ao final, despois dun amplo debate, de poder facer ouvir
as suas propostas e reflexións.
Vázquez, pala contra, sabia que
tiña gañada a votación de antemán. Os mancontros do aparato
funcionaban axeitadamente. Entre os 456 militantes acreditados,
habia 52 membros da executiva
e moitos dos cárregos públicos
do partido cando se produciu a
votación. Era unha demostración
de forza de Vázquez, un deses
retentas de dimisión, aprendidos
de Felipe González, sabendo
que non lle van deixar realizalos.
Vázquez pretendía, antes de comezar, abrigar aos críticos a
asumir a lealdade-é a disciplina,

clande tinidade
exi te. Cando pare,
cia que a consolida,
da democracia facilita a Pº'
sibilidade de participación,
a liberdade de 9pinión, o
acceso público ao debates
políticos, e o someteme'nto
á vontade popular expresa,
da mediante sufráxio libre e ·
universal, resulta que vale
máis unha reunión nun ce,
nador de Morarzarzal ·que
todas as sesións parlamentá,
rias habidas e por haber.

aceitando de facto á direción e o
seu liderazgo, ao tempo que lle
sacaba a cobertura política ás
suas críticas e tamén a xustificación numérica que pretendian as
posicións contrárias. A estrat~xia
desbaratou os planos da oposición: 296 compromisários_votarian contra a celebración dun
congreso extraordinário, 118 faríano a favor e 42 absterianse.
Os críticos avanzaron un 10% a
respeito do congreso celebrado
hai menos de un ano na Coruña.

Ao final, Vázquez, en galega,
para estar en consonáncia co
aprobado na con-feréncia (as
mesmas teses_que_na Coruña,
coa inclusión _da necesidade de
pactar nas municipais, ·pero sen
ter unha palabra para o BNG,
para o nacionalismo ou o galeg u is mo) arremetería furibundo
contra os críticos, sobre todo
contra Estévez. O alcalde de
Compostela instaríao _no dia
Antes da votación, froito da ne- · despois a asumir o aprobado na
cesidade de ríon sair a _morrazo
conferéncia. afirmando que segf.lirá -,eoa crítica pública se así
límpio, despois de terse negado
a mesa a ceder o uso da palanon o fai. Os d-emais tamén
bra aos delegados que o pediagardarán , posibelmente até
ran (ainda asi talaban todos e
despois das eleicións municinon escoitaba ninguén) chegapais, se Vázquez tenta consensuar as candidaturas. Sineiro e
ran ao acorde de que in!ervirian
·seis persoas, tres palas postuPachi Vázquez anunciaron a
ras oficiais e tres polos críticos.
sua dimisión da executiv.a , Ceferino fai unha nova retirada estratéx-ica e- só .Miguel Barros, de
En defensa da executiva falou
Carlos Príncipe, qué se opuxo-· a- volta' a Galiza, semella sair fortalecido e.orno unha posíbel alcelebración do congreso para
"non armar máis ruido" e tamén
ternativa a Vázquez. •

~~~~~~~

A

P~vana

¡)ara.
amanar un pa1s

A primeira vez que asistin a
un destes encontros onde
se decide previamente o que vai ser revelado máis
tarde como critério maioritário por votación a man
alzada, eran outros tempos, sucedeu na parte traseira
do Bar Lino vinos y comidas, no Ourense vello. Tocio
que quedou perfilado sobre papel cumpriuse escru,
pulosamente. E sinceiramente non se notou mo.i to
que as cousas xa estaban decididas neutros foros.

o

Asi até a actualidade. A clase política, os dirixentes
sindicais e mesmo os dunha peña gastronómica, acu,
mulan miles de horas de discusións furtivas en reser,
vados e nos máis ocultos lugares para analizar en
profundidade a marcha do país e a dirección adecua,
da para cada momento. Non é malo conspirar con,
tra o poder establecido e chega a collérselle gusto ao

secretismo que rodea este
tipo de xuntanzas. T amén
ten o seu pracer, a estas al,
turas de libertades e direi,
tos fundamentais, partici,
par no visionªqo a es~on,
- -~ diaas de videós prohibidos
polos que deciden que se
pode ver e cales son-as ver,
sións coa obriga de ser es,
coitadas a todas horas.
=

Ai:rersión .galega de confa,
bulatión -provinciano,cadqui l tivo a ·sua ubiCación
xeográfica en San Vicente
Mar. Ali entre baños es,
do
.·)·~~ ~~·
-:~ ·~
pumosos e caldos ricos en
alcohcl: ·e pi6nunciado bouquet sen noctumidade pe,
· ro c@ .afoyosia e premeditación os discretos Cuiña,
Baltar e ·Paco Cacharro trazaron os camiños e os no,
mes dos elexidos para altos cargos ou non tanto pero
con algo de poder. Desde o Presidente ~o Porto de
· Vigo ao xefe da oficina comarcal de Verin. De paso
aproveitaron para, decidir máis dunha defenestración
desas q_ue iremos coñecendo como os caidos dos pro,
-cesos electorais. Daquela reunión sabemos algo segu,
ro: non se pelearon por pagar a conta. Cuiña como bo
anfitrión correu con todos os gastos. Unha cuestión
de inten.déncia que algunha vez rematou pór conver,
tirse no obstáculo insalvábel para chegar a acordos fir,
rries ao mostrar a faciana cicateira, roñosa e interesada
. de quen marchou sen pagar a consumición.•
--

':. ... ~

.·

Os alunos da Educación
Primária, o Ensino
Secundário Obrigatório, o
BachareJato e a Formación
Profisional son os que se
beneficiarian da medida.•

Ferrol pecha a planta
de reciclaxe de Mougá
Q. alcalde do Ferrol, Xan

Blanco {PP), ordenou a
.
clausura da planta de
elaboración de compost de
Mougá, que pertence a toda
a· man·c omunidade de
municipios de Ferrolterra é
·que está situada no
concello do Ferrol.
O argumento dado polo
alcalde ferrolán é que están
depositadas 45.QOO
toneladas de lixo e abono e
que isto provocaba
moléstias na viciñanza.
A planta de Mougá é
utilizada polos concellos
de Ares, Fene, Mugardos,
Narón e Neda pero o
composf elaborado na
mesma non acada a
calidade suficiente como
para ter cabida no
mercado, xa que non hai un
proceso de separación
prévia do lixo. Por esta
razón_ acumúlase o
compost.
A manco.munidade ferrolá
nunca obtivo axuda da
Administración galega para
pór en marcha un
verdadeiro plano de
reciclaxe porque a Xunta
estaba máis interesada no
Plano de Residuos que .
xestiQna Sogama. •

Fenosa pecha un encoro
e mata a milleiros
· de crias de lamprea
Milleiros de .crías de lamprea
morreron no rio Miño o
Venres 13 de Febreiro
despois de que a compañia
eléctrica Fenosa decidise
pechar as:_ comportas -do .
~;. encaro de Fiieira.
·-

/

-:

. á cauaal do ri6 descendeu
máis de catre men:os e as
crías de-·-4:tmprea que,daron
ao descoberto. Os ~·~ _ ---=-·pescad ores apresen\aren
denúncia aote o Servizo de
Protección da Natureza da
Garda Civil, e os concellos
de Salvaterra e As Neves
enviaron avisos urxentes á
Delegación do Governo, á
Delegación de Meio
Ambiente da Xunta e á
Comandáncia Naval do Miño.
O alcalde das Neves,
Osvaldo González, exixiu á
Fenosa que controle o cauce
da central de Frieira para
evitar descensos de caudal.•
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Xestiona prOxectos por valor de mil millóns fóra do control público

Meilán Gil perpetúase cunha Fundación
que rexirá a.Universidade . da Coruña
*H.V.

- A Universidade da Coruña
ven de criar unha Fundación
que, con amplos poderes,
conta coa participación de várias entidades financeiras,
promotoras ·imobiliárias e. outra caste de institucións e que
vai controlar de feito o reitor
da Universidade, Xosé LuisMeilán Gil, quen asegura o
control sobre a Universidade
após o seu abandono á frente
do reitorado, xa que está a piques de rematar o seu segundo mandado como reitor, algo
que, segundo os Estatutos
da Universidade, inabilita para apresentarse á reeleición.

Desastre
na agricultura
portuguesa

Á constitución dunha Fundación
Universitária permitiria a Meilán
rexir os desígnios da institución
desde un segundo plano. O modelo de Fundación como o que
existe xa na sanidade, como os
casos do Hospital de Verin ou o
Instituto de Mediciña Técnica de
Galiza, permitiria o control sobre
os ingresos da institución pero
escapando á tutela institucional
do -Cláustro e da Xunta de Governo . Un exemplo é que a
Fundación teria poder sobre a
xestión do património imobiliário
e capacidade para decidir os
usos que dar aos edifícios da
Universidade.
A Fundación Universidade da
Coruña xa está constituida e foi
nomeado un xerente. Está rexida por un Padreado, unha Xunta Reitera e o Director Xerente.
A Padreado nomea cada catro
anos os cargos da Xunta Reitora, que é quen dirixe a Fundación. Ambos órganos comparte
presidente, vicepresidente e secretário, de modo que o presidente do Padreado e da Xunta
Reitora serán a mesma persoa.

rense. "Dinque os vix~an con
prismáticos desde os coches
cando se reunen". O Oiário di
que esta esculca ten corno orixe
"as rnobilizacións que protagonizaron os viciños desde o pasa. .
do mes de·Outubro, reclamando solucións aos danos ocasionados polas obras da autovía
· das Rias Baixas". O periódico
cita aos afectados polas obras:
"recenternente vários guardial
civiles preguntaron pola vila
apelidos e dirección de vários
viciños o que vai contra o direito a intimidade e na última
xuntanza na subdelegación do
Govemo en Ourense, non se
perrnitira a entrada dos técnicos
contratados pola Asociación de
Viciños e únicamente autorizaron a entrada á presid nta da
entidade. Unha anterga mina
d wolfrámi de 25 metro de
A Política Agrária Comuniráprofundidade quedou baixo o
ria (PAC) vai estrangular o
rrazaa da autovía, segundo demundo rural portugués, escrebe
clarou o voceir d viciñ de
Manuel Carvalho no diário
Barbantes X ' Lui Alb rt ,
PúBuco. Citando un estudo
qu consid raque pod tratars
do catedrático Francisco Avidunha bomba para futur .
llez, do Instituto Superior de
Contou que a ntrada da gal iAgronomía, o articulista inala
ria principal fi i elada e br
que a reforma da PAC lanzada
ela con truiron un muro d
no verán do ano pasado trai "a
contención".•
iminencia de danos profundo
e irreversívei na agricultura
portuguesa: os produtos agrícolas deixan de poder contar com
as actuais proteccoes de mercado e, para compensar as perdas
de rendimento, Bruxelas
prop5e cornpensa\:6es através
de ajudas directas. O problema
é que as distribui~6es das ajudas
sao assimétricas e penalizan os
agricultores dos países da
coesao, entre os quais está Portugal. Os agricultores portugueses receberarn 25 2 con tos por
240 dias de trabalho/ano,
enquanto os dinamarqueses receberam 1502 contos e os franceses 1168 contos. Antevendo
a completa liberaliza~ao após o
2006, o 71,5 por cento das explora\:6es sera.o inviáveis ou
nao competitivas e o 85,2 por
cento da terra cultivada poderá
ser abandonada. Mesmo que
Avillez evite falar de cenári
dramátic9s, o seu estudo comprova que, dentro de 20 anos, o
que resta de urna agricultura
frágil e envelhecida deverá
acusar os efeitos de um dolor so e irreversível período de desagrega~ao" . •

Contemplación
socialista

Xosé Luís Meilán Gil, rector coruñés.

A. IGLESIAS

"nomear, destinar, cesar ou despedir a todo o persoal ao servizo da Institución, asignarlles a
suas funcións, soldas e gratificacións". A maiores, a Xunta de
Governo da Universidade aprobou ceder a xestión dos proxecPero por si fallan as previsións,
tos de investigación cun .presuo artigo 16 dos Estatutos da
Fundación está redactado para . posto anual de mil millóns de
pesetas. Oeste xeito, a FundaO Padreado ten un máximo de
que o número de candidados
ción ten un carácter atípico, en
28 membros, dos que o 25% seque na actualidade poden acelugar de nacer para captar rerá designado pala Xunta de Goder á presidéncia do Padreado e
cursos que aportar á Universi- ·
verno da Universidade -que conda Xunta Reitera sexan unicadade, como é habitual, críase
trola Meilán grazas a un apoio
mente tres e teñan nome e apecase unánime do Cláustro-, enpara xestionar fundos próprios
lidos: o próprio Meilán, Portero
desta institución.
Malina (primeiro reitor da Univertre eles o Reitor; outro 25% polo
· Consello Social da Universidade,
s i dade, que non canta con
O decano da faculdade de Ciénentre eles o seu presidente; e o
apoios no Cláustro) e Xosé Luis
cias, Xosé Luis Armesto, manirestante 50% polo próprio PadreMéndez, actual director xeral da
ado entre os membros Fundadofestou o seu temor de que o
Caixa Galiza e recén nomeado
res e de Número. Con este sistecontrol dos proxectos de investiPresidente do Padreado. Conta-ma Xosé Luis Meilán Gil asegugación escapen do domínio púdo, Ménclez 'non ten apeténcias
blico_ "Un proxecto de investigarariase o control sobre a Fundapolo pasto e poderia deixalo no
ción mesmo se perdese a maioción no m~rco da Universidade
momento no que Meilán decidirequire un·control público -expliria Cláustro universitário, xa que
se aceder a el. O mentado artigo
ca Armesto-, é preciso dar candi que "a presidéncia do Padreaunha hipotética nova Xunta de
ta dos gastos qué se realizan;
Governo de distinto signo do acdo corresponde poJ acord9 do
próprio PadroadO, ao Re"itor da
tual só poderia nomear o 25%
pero se es e mesmo proxecto
dos integrantes do Padroado.
desenvólvese no marco da FunUniversidade, ao Presidente d.o
Ademais, na actualidade a Xunta
seu Consello Social [na actualidaci(m, non cabe exixir esa auditoria pública, porque unha
de Governo conta co apoio da . dade é Méndez} ou a quen tive.Fu(ldación é unha entidade de
prática totalidade do Cláustro e
se exercido un deses cargos". O
caso é que actualmente só tres
só seis dos sesenta claustrábeis
direito privado".
persoas cumpren ese requisito,
están na oposición a Meilán.
Por outra banda, non se descarMeilán, Portero e Méndez.
tan "novas surpresas" no futuro.
A Xunta Reitora ten unha composición na que tampouco caben
A Xunta de Governo poderia
Amplos poderes
ampliar as transferéncias xa resorpresas. Presidente, vicepresializadas e ir valeirándose de
dente e e secretáiro son os do
Ademais de que a Fundación
contido en favor da Fundación.
Padreado. Hai oito membros · está deseñada para que Meilán
máis: dous eleitos entre os repreOeste xeito, á frente desta instisega a dirixir a Universidade
sentantes da Universidade, dous · desde a sombra, outro aspecto
tución , Meilán iria abandoando o
designados polo Consello Social
segundo plano e cobrando prodestacábel son os amplos podee catre nomeados polos memtagonismo debido aos amplos
res da Fundación. O ponto nove
bros Fundadores e de Número.
do artigo . 24 indica que· pode · poderes que acumularia. •
A correlación de forzas neses
tres organismos impede a formación dunha maioria diferente á
que agora está no poder universitário, ainda que esta cámbie.

/.

Vkiños espiados
"Os viciños de Barbantes séntense espiados pola Guardia Civil", titula LA REGIÓN de OuK. / NU~IRA PROPUESTA (ARXENTINA)

GALIZA
Para sobreviver en políticª.hai
que almorzar un sapo diário,
·
dicia Churchill.
Non, dicía Clemenceau. Churchill tiña outra frase: "En política
sempre sai o sol". O que hai é
que estar espabilado para cando
chegue a tua oportunidade. O
meu sol ainda non saiu pero sair á. Vivimos unha epoca moi
complicada. O fin de século e de
milénio reclama claramente unha reformulacion da esquerda.
Na Galiza e en España hai que
preguntar cal vai ser- a mensaxe
da esquerda no século XXI. A da
cuestión social, evidentemente.
Se a esquerda ten cento e pico
anos de vida é porque resposta
ao nacemento do proletariado
como clase social. Pero hai outra incógnita para a que non ternos unha boa formulación: a
cuestión territorial. A diferencia
entre paises pobres e ricos medra á vistas; na Europa son as
tensión entre Norte e Sul; en España centro e periféria.
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Carlos Gon~ález .Príncipe
'Socialistas enacionalistas teñen aabriga moral de porse
dacordo polo ben do país·' ;
-*

G. LUCA DE TENA

DI QUE NA OPOSICIÓN HAI QUE ESTAR O TEMPO PRECISO PARA REFLEXIONAR: DACORDO CON
ESTE PRINCÍPIO, NA CONFERÉNCIA DOS SOCIALISTAS DE SANTIAGO O SEITOR CRÍTICO NON .PUiDO CONTAR CO SEU VOTO. AGORA VE A RECUPERACIÓN DA ALCALDIA DE VIGO, ·DA QUE FOI XUBlLAOO AO MENCER NO 95, COMO A PANCA PARA DERRUBAR O GOVE~NO DE DIREITAS NO PAÍS.

Na Conferéncia dos socialistas
en Santiago parecía un celtarra cambiando de porteiria.
Non , non, non. As transicións
fanse sempre desde dentro. Nun
partido coma o Socialista, un non
pode estar na oposición máis
tempo do necesário para reflexionar. Admitido iso, o futuro do Partido Socialista na Galiza vai ser
posibel na medida en que poida
recuperar a Alcaldia de Vigo. E
para termos esa alcaldía, Príncipe non podia estar na oposición
interna. Unha vez que os eleitores me levaron cos seus votos ao
Senado e me salvaron da excomunión, o paso seguinte !iña qe
ser a Alcaldia de Vigo. E unha
asinatura da que non me podo
escapar. Para ser candidato gañador non tiña outro remédio que
pactar unha saida de integración
no partido. Doutra banda, nunha
situación de debilidade relativa
do partido, na que ten que facer a
sua travesía do deserto, p~uecia
me pouco responsábel manter
unha división. Eses pasos , meus
e da vários compañeiros, son ainda insuficientes. Históricamente a
maioria social de progreso na
Galiza ten dous compoñentes: un
de esquerdas, que abandeiran os
socialistas e outra nacionalista
que representa o BNG. O feito de
que na Conferéncia de Santiago
se asumise a nosa proposta é un
cativo paso, pero un paso. No fu turo , dependendo do resultado
eleitoral de Vigo, poderanse facer
máis causas. Ternos a abriga de
reconquistar Vigo o dia 13, o dia
de San António, o santo do meu
pai e patrono da cida de Lisboa.
Como teño excelentes relacións
con Portugal e son tan supersticioso, ha vir algo por aí (Risas).

Os anos pasados demostran
que a definición dos socialistas non avanzou nese sentido, senon no contrário.
Estamos convencidos de que cün
governo socialista-nacionalista no
99 para Vigo, que parece lóxico
esperar, no 2001 estaremos en
condicións d_e governar Galiza.
Vigo· é unha cidade inacabada
pero que ten menos de douscen1os anos de vida e neses tempo
somos a primeira cid~de de Galiza. Se somos capaces de ordear
esa forza vital, Vigo pode ser unha das grandes metrópolis de referéncia no-continente.

Vivindo de que?
A actividade fundamental da cidade sempre terá relación co
mar. Somos a capital europea da
pesca, ternos o porto que mais
pesca comércia, e unha das capitais deste sector- no mundo. De
can<;lo era alcalde teño un proxecto inacabado que era criar un
mercado de futuro do peixe, que
puidese fixar os prezos de referéncia, coma o mercado_de trigo
en Chicago ou o cobre en Londres. Que .outras indústrias? Preocúpame que non tañamos indústria abondo en relación co
ócio. Deberiamos non ser só a
lembranza da Capital da Movida
dos oitenta senon producir para
consumo do tempo libre.

V.igo é unha cidade macizada,
representación material do. poder que demostran os constructor~s nas campañas eleitorais.

Neste ultimos anos o seu discurso era ou cambiamos ou
vamos para pior. O seu pacto
en Santiago pode confirmar
esa tendéncia.
A. IGLESIAS

Cando avisei que as cousas empiorarian, acertei. Dixen que levaríamos unha lavazada nas autonómicas, e coa mesma tranquilidade digo agora que nas eleccións de Xuño de 1999, o Partido
Socialista vai recuperar a Alcaldia
de Vigo. Non será o gañador numérico pero si o cualitativo. A esquerda no seu conxunto poderá
dicer que gañou as municipais:
Santiago, Coruña, seguramente
Vigo, discutiremos Ferro! e Pontevedra e posibelmente Ourense. ·

Fala da hipótese .de cinco cidades socialistas e unha soia

de porse dacordo para defender
cuestións esenciais para o país.
O Documento está abando impregnado de nacionalismo. Na
miña modesta opinión, excesivamente. Non debemos facer contrabando ideolóxico: eu non teño
que cobrer o espectro do nacionalismo senon o espazo clásico da esquerda e trabar no eleitorado centrista. Na miña modesta
opinión,. se chegamos a unha situación na que o BNG é a forza
hexemónica do campo progresista, non vai haber alternativa de
esquerdas. Por moito que se modere o BNG, hai seitores moderados ou centristas que non van ir .
pola opción Bloque. A grande
tentación do PSOE é radicalizar o
seu ·discurso para desputar o .espazo radical ao BNG . Eu coido
que non. Serla un erro histórico.
Os socialistas teñen que defender ?S cousas sensatas que
hai que facer desde unha pers·pectiva de esquerdas. O prox~cto
de futuro ten que ter un pear socialista e outro nacionalista. Para
que a suma poda superar á direita, o Partido Socialista ten que
ser a forza maioritária, xa non me
atrevo a dicer hexemónica como
quería Gramsci. Non ternos que
ter medo para quedarmos sós algu nha vez e definir o naso proxecto autónomamente.

executiva verdadeira.
Perc:i a Executiva non é a Cúria
da lgrexa.

Este é ponto final para as voces discrepantes: A frase é do
presidente da executiva Galega
en Santiago e parece da Cúria.

de o que está a pasar. As diferéncias seguirán existinao e un
partido que queira ·r~presen1ar a
esquerda ten que !:?er grande pa. ra que todo o mundo se sinta cómodo. Irnos cara un modelo de
partido a cada máis parecido ao
. D~mócrata norteao:iericano ..

Os argumentos pro-naciona1i stas valeron de pouco· na
Conferéncia de S~mtiago.

Nada diso. Saeu un documento
no que admitiron todo, A nível
parlamentar, nas próximas semanas vai haber dados evidentes de
Non. Os demócratas teñen xencolaboración cos· nacionalistas,
te coma Robert Reigh que é
coma os que eu sempre reciacontrário a intervención.
. mei. Os parlamentários socialistas -e do BNG teñen obriga moral
Para darlle colorete

Con ataques a Iraq incluidos?

De quen é iso, de Paco, non? É
·-que non es1iven no discurso da
tarde porque tiven que regresar
ás seis e meia. Se o Partido Soci.alista non é quen de viver coas·
discrepáncias enton .non enten-

Certo: o cúmio do partido esJá
por atacar pero sen mandado dá
ONU é ilexítima esa intervención.

~

A única vez que me apresentei a
Alcaldía nengún ·constructor me
pagou a campaña. Nen me ·vai
pagar a próxima.. Fixemos a
campaña máis barata porque
coido que n-on deqe un hipótecarse. O problema de Vigo é que
non tivera· un modelo' de cidade
que se mantivese no tempo . O
esforzo . frncasou nos :anos trinta
cando os ilustrados quixeran_ levar adiante o Plano Palácios. A
esquerda democrática promoveu
os planos do 87, o do 90 e o do
93 que pactamos coa direita a
base de tragar moitos sapos .
Cando se cámbia un plano cada
tres anos é que hai intereses inm~biliários , non urbanísticos.•
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Portavoz da Plataforma Cidadá de Ferrolterra

Bernardo Máiz
'D"iz Guedes recibiunos péro nen sabia como trarllita.r ·uhha zona de emerxéncia'
· 1.

· A Plataforma pede, de
hai un mes, a declaraci-ón de zona de eme.rxéncia·. En que razóns
xustifica esta demanda?
O accidente da plataforma
petrolíf.era Discoveter Enterprise foi catastrófico polas repercusións que tivo
para Ferrolterra e non se
poqe limitar exclusivamente ao feito de que quedase
cortada a ponte. Desde a
plataforma con.s-eguimos
demonstrar que é moito
máis grave e que esta é a
ocasión para que se satisfagan as débedas históricas que ten a comarca. Nq
que respeita ás infraestruturas non se trata só de
construir unha nova ponte
con catro vias senón tamén
de acelerar a construcción
dos enlaces e . ra·mais cos
nove quilómetros de autopista e se aprobaran a declaración de zona de emerxéncia poderíase ter todo
licitado á vez cuns pr'azos
estabelecidos. Tamén solicitamos que a Transcantábr¡ca chegue até Ferro! pala costa e que se dean solucións aos problemas que
ten o ferrocarril. Arias Salgad o dixo publicamente
que este ponto non é prioritário para o governo, sen
embargo, desde o accidente, o transporte de mercadorias por tren incrementouse nun 128% e de mellorar a liña poderia asentarse como alternativa ao
transporte por estrada. O
mesmo acontece co transporte marítimo. As lanchas
apénas se utilizaban para
atravesar a ria e agora van
ateigadas de xente. Cun bo
plano de transporte poderíase conseguir. que se recuperase e consolidase a pasaxe marítima. A zona de
emerxéncia é o único xeito
de compensar e avaliar as
perdas.

-0- PAULA CASTRO

Dous dias despois de terse producido o choque da plataforma petrolífera
Discoverer Enterprise contra a ponte das Pias de Ferrol, criábase, por iniciativa das forzas políticas, concellos, sindicatos e asociacións a Plataforma Cidadá de Ferrolterra cun obxectivo básico, que a comarca sexa declarada zona de emerxéncia. Á marxe quedaba somentes o Partido Popular.
Bernardo Máiz, catedrático de História Contemporánea, viciño da parróquia
de Seixo, en Mugardos e portavoz da Plataforma, explica en que situación
se atopa a comarca e cales son as reivindicacións deste amplo coleitivo.

Sen embargo, desde os
governos centrais e autonómico non parecen
dispQstos a aceitar esta
solicitude.
O PP oferece solucións sectoriais e nós pretendemos que se
acaden solucións globais. Polo
de agora o governo foi a remolque das nasas propostas. Os
nove concellos que forman parte da plataforma puxeron a disposición de todos aqueles que
se sintan afectados un formulá. ria de reclamacións. Con esta
iniciativa estase abrindo o camiño para o asentamento dunha
ventanilla única. Hai que ter en
canta que á marxe das perdas
económicas que ten provócado
o corte da ponte as repercusións na vida cotiá fororí moi importantes e mesmo teriamos
que talar de repercusións en
saude laboral.• Moitos traballadores, que teñen que transladarse dunha beira a outra da
ria, vense abrigados a durmir

aglutina a todo o mundo
sen fisuras.
Como es.t á respostando
cidadania ás mobilizacións que se convocan
_desde a plataforma?
~

Estase demostrando que
nesta comarca somos
xente moi tranquila pero
moi séria reivindicando .
Tras un longo periodo de
fatalismo agora pasamos
á esperanza e da desgrácia estamos sacando folgos. Desde a Plataforma
estanse realizando convocatórias moi distintas : houbo concentracións ; manifestacións; fomos á Coruña e conseguimos ser recebidos por Diz Guedes,
do que por dignidade e por
respeito ao seu cargo só
direr que non fixo nada
nen sabia nada sobre os
prazos , a tramitación ou
os contidos dunha solicitude de zona de emerxéncia ; os comerciantes están
apagando as luces dos estabelecimentos unha vez á
semana para reivindicar
so lución s; o 12 de Febreiro fornas recebidos no
Parlamento por todos os
grupos agás o PP e comprometéronse a solicitar a
criación dunha Comisión
no Permanente para a declaración de zona de
emerxéncia; artistas plásticos sumáronse ás nosas
reivind icacións e o Domingo 22 de Febreiro teremos unha concentración de deportistas con
grupos de animación de
rua gracias á colabora ción das APAS e de asociacións de viciños .
Os mariscadores mobilizáronse desde o primeiro dia, que solucións se
lles ofereceron?

Concelleiro do BNG
en Mazaricos

Xan Ramos
'A licéncia para
oparque eólico en
Mazaricos éirregular'
Que pasa coa concesión do
parque eólico en Mazaricos?
O concello concedeu a licéncia de obra polo proxecto de
construcción dun parque eólico a unha empresa norteamericana que se chama Sea
West. Do total da obra que vai
realizar a empresa, no documento apresentado para obter
a licéncia municipal, só aparece contemplada a construción
das cepas onde van ir colocad os os aereoxeneradores.
Oeste xeito , a empresa vai
pagar ao concello unha cantidade que se corresponde con
menos do 10% da obra.
Segundo a lei canto terian
que pagar?
A ordenanza municipal estabelece que a empresa ten
que pagar por todo o proxecto. O que fai o governo municipal é ceder os seus direitos
en favor dunha multinacional
baseándose no argumento de
que as máquinas , os aereoxeneradores , non forman parte da obra. O agradecimento
da empresa para co concello
materializouse no pagamento
de catre millóns de pesetas a
maiores da licéncia.
Cal é a postura do BNG? .

Ao embarrancar a plataforma o marisco que habia
debaixo da ponte morreu o
que provocou importantes
perdas económicas para
este sector. A solución
KOPA / voz NOTICIAS
que se deu foi a de deixar
mariscar en toda a ria pero
hai que ter en canta que o maunha ou duas horas menos, cin- -Para desvirtuar as nasas reirisqueo é un elemento corrector
co dias á semana, o que pode
vindicacións dixeron que non
do paro industrial e que o 60%
incrementar o risco de accidentiñamos lexitimidade instituciotes laborais.- Tamén teñen cons- -nal, pero en todo caso é o PP
dos que se adican a esta activitánci a, no hospital Arquitecto
dade non teñen ·carné, polo que
quen non a ten porque quedou
Marcide, de que se incrementaá hora de indemniza( só recebien minoría. Na Plataforma esron os problemas estomacais
rán compensacións os que tetán integrados todos os conceñan todo en regra. As autoridapolo estrés e porque moitos trallos da comarca incluido o· de
balladores tiveron que modificar
des saben que moitos dos que
Ferrol, no que paradoxicamenos seus hábitos alimentíciós e · te están governando. En total
van á ameixa son xente desesperada e unha bomba social en
comer de bocadillo. Haberia que
hai tri nta entidades e catre
talar mesmo de repercusións fapoténcia, por iso tan a vista gorasociacións, a de empresários,
da. Supoño ql)e lles darán os
miliares, ainda que este aspecto
a de comerciantes de Ferrol, a
é máis difícil de cuantificar. Por
cartas das indemnizacións aos
de Vendedores de Mercado e
iso, entre os pontos que engadipatróns na vez de personalizaEumesa, r:ia que están os emmos nas nasas peticións-falalas para que se repartan entre
presários de Pontedeume. Remos de compensar ás persoas
todos os afectados estean ou
cén ven de integrarse o Conse. físicas e xurídicas.
non legais. Ademais Dragados
llo Económico e Social de Fecontratou persoal da zona que
rro!. Diante disto, negarnos reO PP é o único que se mantén á
presentatividade institucional é
estaba traballando no mar e
marxe da Plataforma e mesmo
ridículo e desde Madrid ven
que coñece ben a ria, o que
negan a representatividade inscon asombro o que ·está aconserviu para solventar parte dos
titucional dos que a conforman. -tecendo porqu~ a plataforma
problemas.+

Estamos en contra de que está a facer o PP porque a empresa non ten que darnos nengunha limosna, o que ten que
facer é pagar o que lle corresponde. Para avalar a nasa
postura baseámonos nunha
senténcia recente sobre un
problema nas Pontes. Endesa
cambiou unhas turbinas e tivo
que tributar ao concello pola
diferéncia con respeito a maquinária que tiña anteriormente. Se a empresa que vai
construir o parque eólico en
Mazaricos finalmente non paga o que corresponde vai sentar un precedente de cara ao
resto das concesións que se
van facer no município, pero o
alcalde négase a dialogar.
Non é estraño. En xeral, ternos bastantes problemas coa
sua atitude antidemocrática.
Por exemplo, non convoca os
plen.os extraordinários aínda
que éumpramos o requisito
que estabelece a Leí de Réxime Local de solicitalo un cuarto dos concelleiros. •
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El e.Fenosa son os propri-etários de Boinersa

Europa prérñia

Oalcalde de·Boiro aclxudícase a Si ·mesmo ul1ha
.

.

-

a reabilitación d.unha
abadia en Caldelas de Tui
.

pranta de coxeneración_saltando os trámites legais
9* PAULA CASTRO

O alcalde de Boiro, Xesús
Alonso, do Partido Popular,
concedéuse a si mesmo a
construcción dunha pranta de
coxeneración, Boinersa, para
subministrar enerxia eléctrica á
conserveira Jealsa, tamén da
sua propriedade. A pranta está
participada nun 60% por Alonso e nun 40% por Fenosa. Segundo o proxecto de execución, Jealsa precisaba 2 Mw
pero a pranta produz un total
de 25 Mw, co que os 23 sobrantes van parar á rede eléctrica xeral, dependente de Fenosa. O proxecto de Boinersa
incumpre a normativa urbanística, a lexislación medioambiental, non pasou os trámites de interese social nen
foi debatida no pleno municipal. O Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza xa admitiu a
trámite duas demandas interpostas contra a pranta pero
desde a Xunta dáselle apoio
incondicional ao alcalde mesmo descalificando a aqueles
que puxeron en dúbida a legalidade das suas actuacións.
A pranta leva desde o 14 de Outubro, inaugurada en plena campaña eleitoral , funcionando sen
cumprir os trámites legais previstos para a construcción, segundo
os que teria que terse concedido
primeiro a licéncia de apertura,
por ser unha actividade que depende do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas ou Perigosas e posteriormente a licéncia de obras. Neste
caso non só se fixo ao revés senón que mesmo se saltaron partes do proceso legal ao terse dado o informe favorábel da Comisión de Medio Ambiente sen que
se acompañase a solicitude dos
documentos e informes pertinentes. Manuel Velo, concelleiro do
PSdG-PSOE e ex-alcalde de Boiro, asegura que estes documentos non foron entregados até seis
· meses despois como mínimo .
Alén diso , o imposto de construccións é dun 3,8% sobre o total do custe , e no caso da pranta
de coxeneració a obra ascendeu a 2.600 millóns de pesetas.
Sen embargo, o concello só cobrou por este cófice1!o 1.250,000
pesetas cando a cantidade a pagar teria que ter ascendido aos
case 99 millóns. O apaño teria
consistido en cobrar o imposto
en función do custe do proxecto
básico na vez de cobrar polo total da execución da obra.
Segundo o proxecto, a pranta
de coxeneración de Boira, Boinersa , tiña previsto producir
enerxia eléctrica para satisfacer
as necesidades da conserveira
Jealsa, que precisa de 2 Mw para o· ,seu funcionamento, "pero a
poténcia final estabelecida é de
25 Mw. Tamén n~ste caso pagáronse impostos 'de menos, xa.
que a cantidade liquidada correspondéuse cunha produción
enerxética de só 15 Mw.

O 18 de Febreiro fíxose
pública en Bruxelas a
concesión do prémio Europa
Nostra á reabilitación da
Abadia ·do Pelouro Axeito, de
Caldelas de Tui, que data do
século XVIII. Esta é unha
propriedade particular
destinada ao turismo rural e a
actividades culturais, que
consta dun edifício principal
de dous andares e várias
construccións anexas.
Anunciaron a concesión o
comisário responsábel de
Cultura da Comisión
Europea e o presidente
executivo de Europa Nostra,
Daniel Cardon de Litchtbuer,
quen destacaron a
contribución á conservación
e progreso do património
cultural europeu.
Concedéronse seis medallas
e vintenove diplomas entre
as 154 realizacións que se
apresentaron ao certamEr. +

Nova criseno PP de Xinzo

Boinersa venderá a enerxia excedente, 23 Mw. a fenosa polo que a central converterase nuñha térmica convencional. A. IGLESIAS.

A electricidade sobrante vai parar á rede eléctrica xeral, dependente de FENOSA, polo que a
pranta de coxeneración convertíuse , segundo sinala a asociación ecoloxista ADEGA nas
suas alegacións , nunha central
térmica convencional.
A própria ubicación da pranta
contradi a normativa municipal ,
xa que está ubicada en zona non
industrial. Tampouco se explican
as causas que provocaron a sua
declaración como de utilidade
pública e interese social, á vista
de que só xerou tres postas de
traballo e a enerxia que produz
non foi demandada por nengunh a indústria da zona agás
Jealsa. Ademais, está rodeada
de vivendas, das que segundo o
proxecto de actividades, dez están a unha distáncia inte·rior ao
ancho dunha estrada local.

Presións sobre os viciños
Manuel V~lo asegura que para ti-

rar a liña desde a pranta até a rede xeral de Fenosa, o alcalde
presionou aos viciños proprietários da zona afectada para que
lle venciesen os terr~os. Unha
vez mercados o concello aprobou
a sua recalificación coas conseguintes perdas para os seus antigos proprietários que "se o souberan antes non terian aceitado
as mesmas condicións económicas", di. Ao tempo, Alonso concedéuse 14.000 metros cadrados
de propriedade municipal polos
que agora pasa a liña eléctrica o
que os deixa afectados para
sempre. O concelleiro socialista
asegura que antes de tirar o tendido "vendeu os piñeiros que había sacando uns bos beneficios".

cuperados ao momento"· indica
Velo, porque segundo a Lei de
R-éxime Local, estes acordes
son de execución inmediata.

As irregularidades que apresenta a pranta de coxeneración non
son, segundo Velo, as únicas
cometidas por Xesus Alonso. O
alcalde popular outorgóuse, desde que chegou á alcaldía no ano
95, un total de 24 licéncias para
distintos tipos de obras , desmontes, ampliación de fábricas e
recheos sen pasar en nengun
dos casos polo pleno do concello, sen ter feíto os estudos pertinentes e sen publicación prévia
para que se puidesen a.presentar alegacións. Para evitar asposíbeis repercusións legais dalNeses terreos municipais celegunhas das suas actuacións
b rábase a Boiromostra, que
mesmo conseguiu que "o Direccontaba cunha concesión mutor Xeral da COTOP ,. Garcia Ganicipal. Na actualidade esta fei- , llego, cobrira a concesión admira transladóuse a Ribeira, mánistrativa en pleno mes de Agoslia seguir vivo o acorde de ceto", di Velo, quen acusa á Xunta
sión. "Se Boiromostra reclamade calar as irregularidades e
ra os terreas poderian ser re.,
avalar as suas actuacións. •

Enerxia .de.derivados ·do petróleo
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ADEGA ten apresentado nuADEGA denúncia que do proTampouco se poden xustificar
merosas alegacións á pranta
xecto de actividades pode deos 25 Mw que xera por un inpor entender que non se tiveducirse que cada dia queimacremento da demanda da zo ron en canta as suas repercuranse da orde de 1:20 tonelana ou polo suposto átorro
enerxético alegado por Jealsa,
s i ó ns medioambientais. Os
das de fuelóleo, cun elevado
xa que as suas necesidades,
contido en xofre. Elvira Cienprincípios polos que se rexen
as coxeneradoras son os de
fuegos, secretária xeral da -de só 2 Mw, estarían atendidas cunha poténcia ir:iferior.
producir enerxia in situ para as
asociación ecoloxista , sinala
instalacións industriais envianque no mercado existen ou ~
Tendo e~n canta ademais que
do á rede xeral o excedente.
tros combustfüeis menos conse prevé un periodo de funNun princípio presupónselles . taminantes polo que ao se.-u
cionam ento da pr~nta de
certas avantaxes medioamentender "non é doado expli8 .200 horas ao · ano , parece
bientais que no ~caso- de ·aoicar a adopci9n do fuelóleo senersa quedan esluidas ao pr_o- .· nón por razón~, p1,1ramente ; eyidente que _a sua instaladucir enerxia eléctrica apartir · económicas dificilfT!ente acei- .ción non se xustHi9a palas
d~ derivados do petróleo e in- · tábeis tendo ~n -canta · a sua . nece.sidades da conserveira
sen°G>n para producir electricicrementarse a c.a(ltidq.de de - . ~bicación, con-yiy_endas e culdade para Fenosa. + ,
dióxido de.carbono.
tivos ao seu ca~ón".
·

A negativa do alcalde de
Xinzo, Ramón de la Fuente
(PP), a aceitar no Governo
municipal a Bieito Ramallo
abriu unha nova crise no PP
local. O acordo estaba a
piques de conquerirse
cando o presidente da
Deputación, Xosé Luis
Baltar, propuxo incluir a
Ramallo no Governo
municipal. Ramallo era o
candidato inicial do
inabilitado Isaac Vila para
ser alcalde~ A proposta de
Ra-món de la·Fuente era que
entren na Comisión de
Governo dous concelleiros
do PP, pero que Bieito
Ramallo quede tora
ocupando a concellaria de
Obras.
O PP provincial negóuse a
ceder "nen un milímetro
máis" nas negociacións que
ten con Ramón de la
Fuente.+

O PP impede-investigar
a concesión de vados
en Ourense
O PP fixo valer a sua maioria
absoluta no concello de
Ourense para evitar a
apertura dunha investigación
sobrn a cgmgr~ dEt sinais de
vado por parte do conceIT6.
A oposición denunciou_unha
trama de compra de vados por
parte do concello a un prezo
por riba do valor de mercado
para despois emitir facturas
pola metade que costaran e
beneficiar a unha empresa
vencellada ao PP.
O chefe de compras do
coneello, Henrique Novoa, e o
daquelas concelleiro de
Tránsito, Xurxo Bermello,
-figuran entre os supostqs
implicados.+
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·Os proprietários cons.ideran que é viábel se negócian coa·Seguridade Social·

As ofertas de compra de SantodomingO
non garanten a continu.idade dO estal,eiro
-<> H.V.
· A iniciativa do Ministério de lndústria, tres empresários apresentaron ofertas para a adquisición do estaleiro vigués
Construcións Navais Santodomingo. Trátase de Fernando
SantodomingQ, Manuel Rodríguez e Al berto Barreras. Os
dous pri meiros apresentaron
unha oferta conxunta pero con
motivacións diferentes. O ter- .
ceiro ·fi xo unha proposición
máis difusa. Os actuais accionistas amosan pouca disposición para a venda porque estiman que, coa actual propriedade, o estaleiro é viábel.
A Dirección Xe_ral de · 1ndústria
ap<;tdriña ·unha operación de
cámbio de propriedade de Construcións Navais Santbdomingo e
canta con duas ofertas . A primeira delas parte dos empresários Fernando Santodomingo, director e un dos principais accionistas de Vulcano, e Manuel Rodríguez , director de RodmanPolyships. A segunda é de Alberte Barreras, sócio de Fernando . Santodomingo en Vulcano.
A pesar desta operación, os ac- .
tuais proprietários -un grupo de
empresas viguesas entre as que
están Ferros Arteta e Talleres
Valiño- non veri con bons ollas
a venda e preferirian quedar cun
estaleiro que consideran viábel.
O problema é que nengunha das
ofertas garante a continuidade de

Santodomingo, por isa o Ministério de lndústria exixiu aos posíbeis compradores a apresenta·ción dun plano de viabilidade.
Fernando Santodomingo e Manuel Rodríguez
fixeron unha
oferta conxunta
pero complementária. Fernando Santodom in go recuperaria un estaleiro que no seu
día foi da sua
família e.mante- Femando Santodo·
ria as instala- mingo, proprietário
CiÓnS á expec- de Vulcano
tativa. O feito de
Fernando Santodomingo dirixir
·vulcano, faria de Construcións
Navais Santodomingo unha empresa subsidiária de Vulcano e a
meio prazo poderia rematar converténdose nuri simples taller. Os
terreas serian bocado apetecido
nun litoral que, como no de Vigo,
anúncianse grandes proxectos
imobiliários. Con respeito a Manuel Rodríguez, este, pala sua
banda, faríase coa devecida licéncia para a construción naval
· que t~n Santodomingo. Cómpre
ter en canta que Rodman-Polys,.
hips non é un estaleiro e só pode
fabricar pequenos barcos de fibra. Coa licéncia de Santodomingo, Rodman daria o salto á construción naval. Manuel Rodríguez _
adquiriu hai vários anos as instalacións que Ascón tivo no seu dia
en Meira. Posteriomente, sempre
estivo detrás da consecución dun
estaleiro, e recenteme.nt~ puxou

pala adquisición de Barreras.
A respeito da segunda oferta, a
formulada por Alberte Barreras,
as motivacións son ben distintas.
Barreras mantén unhas difíciles
relacións ca seu sócio Fernando
Santodomingo en Vulcano, pero
non manifestou pretender. entrar
no mundo da construción naval.
Mália ter parte da propriedade de
Vulcano, os negócios de Alberte
Barreras son outros e están máis
relacionados co mundo imobiliário e cos movimentos de capital.

Consolidación
do Euro
MANUEL CAO

O World Economic Forum de Davos 1998 conclue coa percepción xeral de que a Unión Europea é, hoxe por hoxe, a área
económica máis estábel do globo. Nótese que a UE represen tarla con dados de 1995 o maior espácio económico mundial co
30,8% do PIB global e o 20,4% do comércio mundial. A implantación do euro como nova moeda de referéncia en competéncia co dó lar USA colleitou todos _o parabéns, mesmo dos
tantas veces reticentes expertos norteamericano acostumado
a lanzar sombras de dúbida sobre da viabilidade e tabilidade
da moeda europea. Incluso se minimizou o impact que p d n
ter as turbuléncias nos mercados de capitai durant o peri do
transitório re ultando unicamcnte pre cupante
níveis de de emprego exi tentes no principai paí e

Situación actua l
Frente a duas ofertas por precisar , a actual propriedade de
Santodomingo enfréntase ao futuro cun estaleiro que ten unha
carteira de pedimentos que chega até meiados de 1999 -negócianse pedimentos que poderian
garantir a actividade do estaleiro
un ano máis- e que é viábel se
é quen de negociar as débedas
que ten coa Seguridade Social:
2.300 millóflS en aprazamentos
e 1,200 en empréstitos.
Construcións Navais Santodomingo tivo en 1997 un resultado
neto de 1.100 millóns, pero se
trata de beneficios atípicos procedentes, entre outras operacións , de distintas condonacións. A respeito da facturación ,
en 1997 o volume de negócio
ascendeu a 2.900 millóns de pesetas. Recentemen te, ven de
rebaixar o seu cadro de persoal
de 268 a 240 traballadores . •

De todos o xeito , todo parece indicar que a recet norteamericanas para reducir o paro en Europa contan con e ca o
adepto debido á evidéncia de que b a part do traballadore
de EEUU teñen un alário que difi ilm nt lcanzan para
chegar a fin de mes ao tempo que "disfroitan" dunha rela ión
laboral tan precárla que 6 unha ci dade tan individuali ta
des igual como a e tadouniden e pode oportar, en grave problemas de estabilidade social e política.
En suma, Davos 98 consagrou o modelo europeu como o mái
estábel demostrando a vi.xéncia e olidez dun "capitali mo renano" no que as contínuas controvérsias, discu ión e deci ión
aparentemente inúteis dan como resultado que, seguram nte,
ü:n parado europeu viva bastante mellor que moit traballad res norteamericanos coas positiva con ecuéncias para a
sión social e a calidade de vida. O modelo do con en o ocial
básico sobre dos principai aspe<:>to da vida ocial, política e
económica mantense asi con todo vigor a salvo, polo momento,
dos ataques-dun neoliberalismo primário e cortoplaci ta.

MONOGRAFIAS DA HISTORIA DE GALICIA

Jíistoria da !Mústca (ja[ega
Cantos, cantigas e cánticos
·Maria Pi[ar Jl[én
'Seguramente, un parado eur p u
viva bastante mellar que moito
traballadores norteamericanos"

O Cine en (ja{icia
Xosé ~gueira
xa á venda

E é agora cando nos interesa resaltar as avantaxas que para Galiza
pode ter a pertenéncia a esta importante área monetária e política. Un recente estúdio titulado "Integración ecor..6~~ca e desintegración po líttc;~" d~ /\.l~{na e outros chega a unhas conclusións
segundo as que a globalización económica nos mercados de bens e
servizos e de capitais favorece os procesos de soberanía das nacións sen estado ao resultar a criación e mantimento das institucións de soberanía ou independéncia menos gravosqs que antes.
Certamente, parece claro que as avantaxas dos grandes Estados
cando existen barreiras comerciais e limitacións ao movimento de
capitais esváense de contado ao colocarnos nun modelo de desenvolvimento globalizado sen este tipo de impedimentos.

a

EDI C IÓ NS

AJIOSA'f.IB.llA

Todas estas opinións favorábeis á estabilidade do euro saídas do
Foro de Davos teñen, tamén, moito que ver, coa grave situación
da economia mundial coa crise asiática. As mensaxes dos principais axentes políticos e económicos mundiais ali reunidos tiñan
que ser tranquilizadoras e criaqoras de espectativas positivas po~s
a ninguén interesa un polo de inestabilidade europea. N estes momentos, as principais institucións e expertos intemacionais fan
autocrítica dos erros e falta de previsión diante da crise asiática.
Só os que goveman e toman decisións poden equivocarse.+
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Criase o Foro en Defensa

-do Sector Lácteo

De esquerda a direita, Roberto Toxeiro, a seu fillo do mesmo nome e un directivo de Gadisa.

Oseguinte paso seria aentrada de Coren, Pescanova, Leyma eas conseryeiras

Amerca de Claudio por Gadisa abre

as portas a un grande grupo de distribución galego
-0- A. EIRÉ

Galiza é a única comunidade do Estado na que as distribuidoras autóctonas dominan o mercado alimentário. Gadisa,
coa compra de Claudio, acada o 25% da cota pero non só
tentará "reconquistarlle o sector ás multinacionais" senón
que orientará a sua expansión cara os principais núcleos peninsulares, comezando polos máis pertos, e mesmo cara
América. Para logralo por como obxectivo chegar a un acordo
con Froiz e Vegonsa, as outras duas grandes distribuidoras galegas, e implicar aos grandes grupos alimentários: Coren, Pescanova, Leyma e as conserveiras. Ademais das caixas outros empresários están dispostos a aportar tamén capital ao proxecto.
Duas premisas semellan estar
claras para os directivos das
empresas galegas de distribución alimentária: a necesidade
de medrar para sobrevivir e a de
reconquistarlle o terreo ás multinacionais. Así o puxeron vários
deles de manifesto ultimamente
en conversas con A Nosa Terra.
A necesidade dun acordo entre
os grupos galegos era contemplado pala maioria como a fórmula máis axeitada. Gadisa deu
agora un gran paso adiante ao
mercar Claudia, unha compañia
que, segundo as próprias manifestacións , era sabedora de que
precisaba unha importante conquista de mercados para seguir
senda competitiva. A ampliación
das suas instalacións no polígono de Piadela Sul en Betanzos
así o facia prever.
Segundo manifestacións das
duas empresas os 13.000 millóns de pesetas que o grupo
Tojeiro pagou á família San
Martín non foron determinantes
"pois habia grupos foráneos que
lle ofereceron máis diñeiro", comentaria Roberto Tojeiro na rolda de prensa na que se anunciou a compra. Outras fontes
coñecedoras do sector consideran que "San Martín, sabedor
das suas limitacións para expandirse e de que a dimensión
é determinante, vendeu no momento no que se atopaba situado na millar circunstáncia' .
A operación mantida co maior
secretismo, foi apoiada palas caixas de Vigo e de Galicia e polo
Banco Pastor e ten, de creer aos
próprios interesados, un alcance
estratéxico para Galiza. Trataría-

se de pór os cimentos para unha
grande distribuidora. alimentária
galega. O mesmo Roberto Tojeiro manifestou na rolda de prensa
antes citada a sua disposición a
"mercar ou chegar a acordos "
cos outros dous grupos distribuidores galegas importantes, Froiz
e Vegonsa, cos que recoñeceu
manter xa contactos .

nacionais, afirma que "a opera- .
ción beneficiará a Géiliza", comentando tamén que o asunto económico non foi o determinante na
venda de Claudia, pero móstrase
reácio a facer o mesmo co seu
grupo, ainda que poderia ser partidário de chegar a ac9rdos con
Gadisa. Acordos dos que xa se
está a falar no sector galega desde hai máis de tres anos.
Menos disposto a entendimento
se mostra Ventura González, directivo do grupo Vegonsa. Recoñece que están a receber
ofertas de grupos alleos, fálase
de Eroski (Grupo Mondragón ,
Euskadi), e -que o sector vai sofrer proximamente importantes
variantes pero non quer pronunciarse sobre a táctica que lle vai
imprimir o se~ grupo.

Planos de expansión
Maxín Froiz, que ten manifestado
recentemente a importáncia de
enfrentar a penetración das multi-

A.

Gadisa, segundo afirmou o seu
presidente, Roberto Tojeiro, vai
EIRÉ

Pór os nasos proclutos
no mundo
Un forte grupo de distribución é o proxecto máis importante que pode pór hoxe en marcha Galiza, por estar enraizado nos próprios recursos e permitir non só a sobrevivéncia de sectores hoxe arneazados pola
política de penetración das multinacionais através das directivas co-munitárias, senón o desenvolvemento autocentrado que nos leve a
competir no mercado alimentário mundial através das nosas potencialidades históricas: o agro, a pesca e os seus derivados, desde os produtos lácteos, aos hortícolas, frutícolas, derivados da ganderia e ás conservas de peixe marisco. É a grande diferéncia que ten esta aposta .
con outras de importantes sectores corno poidan ser as do grupo Inditex ou os intentos de compra de Huarte por San José loábeis intentos
persoais ou locais. Trátase dun proxecto colectivo que precisa apoios
múltiples e que tampouco pode emigrar a outro país e seguir a fun~io-
nar. Galiza ten hoxe no Estado imaxe de marca criada sobretodo polos nosos emigrantes (hurnildade e calidade) fronte a outros proxectos
en expansión como o basca de Eroski, lastimado pola percepción de
Euskadi fora das suas fronteiras. Tamén ten capacidade... de c;ompetir;
como o está a demostrar, un sector lácteo ao que lle poñen pexas. E
de desexar por iso que o priineiro paso dadó por Gadisa non quede só
en boas intencións. O capítal ·galego ten que aplicarse nesta aposta e o
Governo apoialo decididamente. Vender os nasos produtos no mundo non só é posíbel, senón o único xeito de sobrevivir como nación.•

e

comezar agora un importante plano de expansión. Voltarán primeiro a vista cara o Norte de Portugal
e lago Astúrias, León, Castela e
Madrid para despois instalarse en
Barcelona e Valéncia. En estudo
está tamén a posibilidade, "necesidade" diría un directivo, de dar o
paso ao mercado europeu e latinoamericano e, mesmo ianqui.
Tratariase de pór os produtos galegas en todo o mundo. Para iso
necesitarían chegar a acordos
sólidos (as conversas comezaron tamén) non só coas entidades financeiras- e coa Xunta, que
até de agora salvo· o conselleiro
de Economía, Xosé António Orza, non quixo saber nada do proxecto, senón cos principais grupos alimentários galegas.
·
Coren, Pescanova, Leyma e un ·
pool de conseveiras están chamados a ser os grupos principais
que se sumen a esta ·calificada
no sector como "operación estratéxica para Gal iza". Desde Gadisa ponse de l_Tlanifesto que é necesário "unha agricultura e unha
agroindústria con capacidade para fornecer dos nosos produtos a
prezos e coa presentación axeitada o que ainda require un prazo de tempo considerábel". Na
consolidación deste grupo, ao
que están dispostos a aportar diñeiro outros importantes empresários galegas, segundo declaració ns recollidas por A Nos.a
Terra, están a traballar a dez
anos vista, "ainda que poderian
ser menos se contásemos co
apoio decidido da Xunta''.
Nestas mercas de empresas é
preciso contemplar tamén a ·problemática dos empregados que
temen polos seus pastos de traballo. Neste senso, fontes do grupo Tojeiro manifestáronlle a este
xornal que "este grupo nunca
despediu a ninguén, todo o máis
recolocou neutras empresas aos
sobrantes, pois estamos a criar
175 postas de traballo cada ano".
Pésie a estas afirmacións, os traballadores de Claudia, mostran o
seu temor a que lles varíen as
condicións !abarais das que se
mostraban moi satisfeitos. +

O pasado Venres 13 de
Febreiro apresentouse en
Compostela o,Foro en
Defensa do Sector Lácteo,
composto pala CIG, SLG,
BNG, o Movimento Rural
Cristián (MRC) e as
asociaoións de estudantes
CAF e CAE. O obxectivo
desta plataforma é facer
chegar á sociedade galega a
mensa,xe de que os
problemas que afectan ao
sector lácteo non repercuten
exclusivamente no agro senón
no conxunto da economía do
país. Do ámbito rúral, a
desaparición constante de
explotacións agrárias está
levando a un proceso de
desertización e
desestructuración do interior
de Oaliza e do ponto ·de vista
urbano, este proceso _vai
provocar un incremento dos
índices de desemprego e
unha maior presió[l social nas
vilas, que serán incapaces de
absorber a man de obra
excedente. Alén diso, os
integrantes do Foro sinalan
que o problema do agro haino
que analisar tamén como un
problema de saude pública
porque conleva a substitución
de productos galegas de
calidade por derivados lácteos
importados de Holanda,
Alemaña, Franza ou Bélxica
de menor calidade e cuxas
repercusións na calidade de
vida ainda ·non se teñen
avaliado.+

Campaña da CGT

polas 35 horas
A Confederación Xeral do
Trabal/o inícia unha
campaña pola xornada
laboral de 35 horas
semanais e a renda básica
para os parados sen
prestacións co lema:
"Acción directa contra o
paro". O mencionado
sindicato intentará aliarse
con outros colectivos e
forzas sociais para
conquerir que se reduza a
xornada e que isto non
afecte ao salário,
xubilización aos 60 anos e
proibición das horas extras.
A petición dun salário
social, equivalente ao
salário mínimo encádrase
no marco dun "necesário
reparto da riqueza".•

Compensación ·
polo peche de minas
O cerre de minas, entre elas
as de carbón, será
"compensado" coa criación de
- · infraestruturas nas zonas
afectadas, basicamente
es.tradas, que permitan un
"desenrolo alternativo". Esta
foi a proposta realizada a
pasada semana polo Ministro
de lndústria Josep Piqué a
Manuel Fraga, dado que
Galiza é unha das zonas •
afectadas. Un das bisbarras
contempladas será o das
pontes que, segundo un
representante cidadán, "terá
mellares estradas e ferrocarril
cando xa non f agan falta e
despqis de anos
agardando". +
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Aincidéncia negatiVa será maior na Galiza onde o16% da poboación supera os 60 .anos·

Alista de medicamentos excluidos prexudica
aos máis desfavorecidos
*

G. LUCA

Na Galiza, onde máis do 1-6%
da poboación supera os 60
anos, a incidéncia negativa do
recorte dos medicamentos do
seguro será maior. As críticas
ao decreto escóitanse dentro
do próprio PP, mentres asegurados, sindicatos e médicos
advirten que vai danar sobre
todo aos máis desfavorecidos.
O gabinete de Romai Beccaria
pretende que con hábitos hixién i co s e alimentación acaida
non serán precisos_896 medicamentos excluidos do finanzamento públicos e que con esta
medida a Facenda pretende
aforrar 300.000 millóns de pesetas dos que o 20% recairán
sobre os fabricantes asociados
en Farmaindustria e o resto vai
rair sobre enfermos crónicos,
vellos e nenos. A lista comprende laxantes, antidiarreicos,
analxésicos combinados con
outras sustáncias, unguentos
cicatrizantes, antibióticos con
complementos de fórmula, mucolítiqos e expectorantes que
representan o 3,7 por cento do
importe da prestación farmacéutica pública. Os críticos lembran a utilidade terapéutica
comprobada dos laxantes nos
enfermos coronários asi como
a dos espectorantes entre os
asegurados de máis idade.
A operación lanzada por Romai
contra os específicos sobexos
conta cunha importante cobertura publicitária, que desde a CIG
comparan á pedrea de 11 .000
millóns de pesetas repartida pola Consellaria de Sanidade, cando a dirixia o actual ministro, para tapar as críticas polo crec~
mento das listas de espera.

Á pregunta de cal pode ser Óinterese do Governo da direita en
interferir o negócio millonário
das multinacionais da farmácia,
o cardiólogo e asesor de Sanid ade do PSOE Pedro Mariño,
'autor dun traballo sobre a incidéncia previsíbel do cobro de
receitas aos pensionaistas, advirte q~e a selección de medicamentos a excluir non se fixo
en función da utilidade terapéutica. "Castíganse medicamentos
de fabricantes non coñecidos ou
de aquiles que non son de laboratórios de Barcelona como Ferrer, Esteve, Bayer ou Almirall
que, prévia negoci'ación , non
, pasaron .á lista dos médicamentos excluidos".
A relación de excluidos permite
tamén ao Governo central romper a intocabilidade da cobertura do .- seguro público e serve como contraste de reaccións· para
abrir o camiño a futuras restriccións. Sanidade non aborda pala contra a política de medicamentos xenéricos que segue,
por exemplo, o Servizo Nacional
de Saúde británico.

A~ordo con CiU
Admitindo a neGesidade de fondo de recortar medicamentos ,
sen utilidade, desde a oposición
ao Governo central coinciden en

O PP ainda poderia considerar retoques na lista de medicamentos excluidos.

que a lista de excluidos non pode elaborarse a partir dun acordo privado entre que o PP pa-

H.

ra despois ser presentado á opinión pública coma unha relación
científica.

\'L\ .\:\Pr

." TV Oixital, libremercadó
de telderete
O Ministério de Fomento prepara unha lexislación que parece
rnáis própria dun Estado intervencionista que do modelo liberal
que propugna o Governo. O proxecto prevé multas de até 50 mi,
llóns aos construtores que non instalen a infraestrutura necesária
para a recepción da televisión dixital nas edificacións de nova
planta e permite que un tércio dos viciños decidan -sobre a sua· ins,
talación nos edifícios xa habitados. Outra vez estarnos ante a tram,
pa do librernercado e o Estado que apoia a expansión dos grandes
poderes éconórnicos. Oeste xeito os proprietários da televisión via
satélite só terán que recadar os cartos. José Luís García Berlanga
retratou a corrupción do franquismo nunha película, Escopeta Na,
cional, que con este proxecto cobra actualidade. Na mesma narrábase
como un industrial compraba ao ré.xime para que asinase un decreto
que abrigaba á instalación de porteiros electrónicos nos edifícios. •

.A publicación da lista recupera
outra anomalia notábel no funcionamento
da sanida- de pública:
a corpora ción farmacéutica
Farmaindustria elabora a factura que
debe pagar
o Estado
polos medicamentos
asistidos a
traveso
A. IGLESIAS
dos colé xios farmacéuticos o que non só entrega
información de vantaxe aes laboratórios senon que permite
que cliente determine prezos e
cantidades ao subvencionador.
Romai Beccaria tora asesor de
Farmaindustria nos anos 60 ,
despois de cesar como secretário xeral técnico do ministério
de Sanidade de Garcia Orcoyen, con Franco.
Enrique Fernández Miranda, vicepresidente do Congreso dos
Deputados e debelador do proxecto sociálista de pagar unha
porcentaxe por receita, criticou
públicamente ao ministério de
Sanidade polo recorte de medicamentos , que califica de erro
enorme. Fernandez Miranda figuraba en todas as listas do
PP como seguro ministro de
Sanidade despois das últimas
eleccións pero foi desprazado
por Romai a causa da presión
de Fraga sobre Aznar por ter
un ministro confidente dentro
do Consello.+
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A precariedade
das listas
especia-is do
s ·ergas
As listas especiais (PULL) de
substitucións no Servizo Galega
de Saude, Sergas, son ·un sistema
de colocación por días que obri,
ga ás persoas anotadas nas mes,
mas a situacións de precariedade
laboral extremas.

Un exernplo é o de Xosé -é un
norne suposto, prefire non dar o
seu-, un auxiliar de enfermería

quen desde o mes de Xullo de
1997 leva entre sesenta e seten,
ta contratos diários no Sergas.
Xosé recibe avisos de traballo
dun dia para outro, e ten que
desprazarse a calquer lugar da
su.a área sanitária, que neste ca,
so corresponde ao Sul da pro,
víncia de Pontevedra. "Houbo
veces nas que ás once da noite
chamáronme para cubrir un
posta do turno que vai das dez
da noite até as o_ito da mañá, é
dicer, candó o túÍno xa levaba
corren do un ha· hora", con ta .
Noutras ·ocasións saia ás oito e
volvía a entrar ás dez, pasadas
duas horas.
~
0

A situaciQn dos que están nas
listas esp~ciais a respeito do sa,
lário é irregular. En teoría co,
bran o xusto, o mesmo que _al,
guén da mesma categoria, pero
esta é unha verdade relativa. "Se
traballo du.rante un mes, cobro o
mesmo que outro auxiliar de en,
fermeria, pero el descansa oito
ou dez días e eu, se traballo vin,
te días dun mes·, ,só ~obro vinte
días e non o mes enteiro, que si

Encontro de solidariedade
internacional
das mulleres en Cuba
Do 13 ao 16 de Abril celébra-·
se na Habana o Encentro Internacional de Sol idariedade
entre Mulleres dirixido a mulleres de todo o mundo. Nesta
reunión debatiranse temas como o papel da muller na eco-.
nomia, na participación política e toma de decisións e na '
cultura e educación. Tamén
se analisará a imaxe da muller
nos méios de comunicación, a
violéncia e a discriminación
sexista e a función da muller
na independéncia nacional e
na construcción da paz. As
participantes poden visitar as
províncias de Pinar del Rio e
Matanzas como opción os
dias antes do encentro. Na
Galiza, pódese obter máis información na axéncia cubana
Sol y son en Compostela.+

Aobxección medrou nun
57% na Galiia en 1997
Dun ano para outro, os obxectores de consciéncia pasaron de ser 6.325 en 1996 a
9.966 en 1997, o que supon
unha diteréncia do 57%, segundo os da,os aportados
pola ANOC. E a primeira vez
que o número de
obxectores supera aos de
soldados. A ANOC tamén
resposta ás declaracións de
Luis Martínez Coll, xeneral
xefe da Rexión Militar Noroeste, quen caliticou a lei de
Obxección como permisiva
e aludiu aos "obxectores de
conveniéncia " . Para a ANOC
a obxección é un direito adquirido " loitando frente ao
antimilitarismo durante moitos anos". Asimesmo rexeitaron que Martínez Coll negara o sexismo no Exército,
quen argumentou que ás
mulleres destínanse " ostraballos máis cómodos e sinxelos " . Por outra parte, o
Martes 18 de Febreíro o PP
rexeitou no Congreso a proposta do BNG de despenalizar a insubmisión. •

cobra un auxiliar do Sergas" , ex,
plica Xosé.
Contodo, Xosé, en certo modo,
é afortunado. "Estou nun lugar
alto da lista, de modo que teño
rnoitos contratos, na miña lista
hai unhas cen persoas e a rnaio,
ria traballa menos ca rnin".
O Nadal, a Páscua e o Entroido
son as épocas nas que hai máis
traballo para as persoas da lista
especial, porque é cando os fun,
cionários callen dias libres apro,
veitando os moscosos. O verán,
é na época de menor traballo,
porque nos centros de saude es,
tán os substitutos, que non co, ,
llen días libres.
"Nós aceitamos estar nesta lista
porque ternos que traballar -ex,
plica Xosé-, deste xeito conque,
rimos pontos para entrar nunha
lista normal de substitucións e
poder asinar un contrq.to por un
.mes seguido. O Sergas aprovéi,
tase da nosa situación de necesi,
dade para ter unha lista na que o
traballo é rnoi ·precário". •

Homenaxe
a Canne Comes
A Asociación Cultural Santa
Compaña celebrou o
Mércores 18 de Febfeiro en
Cambados unha homenaxe
de urxéncia á Nai de Maio Galega, Carme Comes, recentemente finada en Córdoba (Arxentina). lnterviron Mundo Cal
e Dionisia Pereira e diversos
escritores (Domingo Tabuyo
ou Moncho 'Caride) leron fragmentos da obra da xornalista
galego-arxentina Beatriz
López, na que Carme Comes
canta a peripécia da sua vida
de loita como emigrante e nai
dun home desaparecido polos
militares arxentinos. +
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Outros grupos de presión tamén estaban interesados na chegada do PP á Moncloa

As declaracións de Ansón

-

~

obedecen á guerra no sector da ~omunicacióli

;

.

'-

~A. EIRÉ

A conspiración para afastar a
Felipe- González da Moncloa
non só era algo que fungaba
nos mentideiros políticos, senón que foi repetidamente denunciado desde o PSOE e os
médios afins. Algo normal en
democrácia que uns intereses
se coaliguen contra outros. Só
que nesta ocasión uns utilizan
os GAL como artillería e os
socialistas parapétanse tamén
detrás do siléncio do terrorismo. Uns e outros non queren dar a coñecer os intereses máis concretos e menos
patrióticos: a existéncia dunha loita entre diversos grupos económicos que operan,
sobre todo, no estratéxico
mercado das comunicacións.
Conta Noam Chomsky en Manter a chusma a raía como os
grandes grupos de telecomunicacións europeus se xuntaron
co presidente do Consello de
Europa, Jacques Delors, para
darlle un ultimatun: ou sacaban
unha directiva para permitir novas canles de televisión e privatizaban as compañias de telecom un icació ns ou , ameazaban,
trasladarian tora as suas compañías e non investirian nos paises
da UE. Non tardaron os comisários europeus en plegarse a estas esixéncias non compartidas
por alguns governos estatais.
Neste momento comezaron as
guerras internas dos distintos
grupos nacionais para situarse
neste novo mercado que, segundo os própios dictames da
FMI, é estratéxico, con capacidade para colleitar grandes beneffcios e instalarse sólidamente neutros sectores . Os prazos
da UE para as liberalizacións e
privatizacións estaban claros : tiñan que ter rematado en 1998,
antes da integración europea.
Os distintos grupos económicos
operantes no estado español,
con alianzas máis ou menos á
vista en Europa, comezaron a
situarse para meter as gadoupas en tan lambeteiro pastel. Os
distintos bancos foron tomando
posesión e con eles as empresas da sua órbita: Banesto-Ante na 3-EI Mundo, BCH-Prisa,
BBV-EI Correo, Endesa, Telefónica, Banco de Santander. .. e-..
os profisionais xornalistas-executivos puxando polos seus grupos e por ten unha posición dominante no novo mercado que
se ía a oonformar.
Nascian as telefonías móbiles e
as televisións dixitais e concederí anse novas licéncias para televisións comerciais e para emisoras de rádio. As preferéncias do
PSOE estaban decantadas
maiormente co Grupo Prisa, ao
que os seus competidores cobizaban e alcumaron de monopó- ·
lío. Comezou a loita para desbancar a González do Governo
(sectores do PSOE non defendian sempre os mesmos intereses) pésie á xestién óptima que
lle estaba a facer ao capital, so-

O Parlamento basco . leva a Estros.burgo
a denúncia pola
dispersión dos presos .
-ó

Mércores 18 a Co:misiór.i · ·· -dos Direitos Humanos do
Parlamento basca aprobou o
texto co que vai denuncia(
ante o Consello de Europa a
política penitenciária aplicada
p.olo Governó central aos
presos da ET_A.

Co texto, PNV, EA, IU e HB'
tan unha denúncia
internacional do que
consideran a ilegalidade
política da dispersión e a
·su posta vulneración dos
direitos humanos dos presos
etarras. No preámbulo, a
peti9ión de IU, iritroducíuse
un ponto contra "toda
vulneración de direitos ·
humanqs, sexa por actos
violentos, de índole terrorista
ou· doutra natureza. É a
primeira, vez desde o
asasinato 'do concelleiro ·do
PP ·Miguel· Angel Blanco, que
todos os partidos, agás o PP,
chegan a un acordo
parlamentário con Herri · - ·
Batasuna. +

José Maria Ansón, director da grupo Televisa.

bre todo ao trasnacional, que o . nesta puxa contra éonzález; na . cedores afirman que non é un
badallocas e que cando dispara
aliaba compracido como xestor. · que participan socialistas, hai
sempre o fai en duas direccións.
moitas máis concomitáncias.
A entrevista sae precisamente
Ademáis dos grupos e{;onóAlianza Estratéxica dos
despois de que todos os seus
micos que apostan poi.a nova
Propios Intereses (AEPI)
acusados, incluidos ministros, o
estrutura do PP para situarse
arrou¡;>asen na toma de pose axeitadamente, con intereses lóConformouse seguindo a léxica
sión como académico da RAE e
x i cos ambos de desbancar a
dos intereses da AEPI, alcumaque os xornalistas implicados e .
González, está Mário Conde e Q
da desde o Grupo Prisa como
os seus médios lle dedicasen as
seu grupo italiano de intereses
Sindicato do Crime, para posimaiores gabanzas.
que se senten traicionados por
cionarse, persoal e empresarialGonzález. Conde non só preten- .
mente, ante a nova situación.
Teñen que existir outras razóns.
de escapar da cadea senón reCando en 1993 o PSOE voltou
Fálase de que Ansón, que semcuperar o diñeiro de Banasto.
a gañar o nerviosismo aumenpre estivo a favor dos procesaTamén está a lgrexa Católica,
tou porque a capacidade de mados dos GAL, realiza estas desempre aliada coa dereita econobra e de influéncia dos gruclaracións para influir nos próxinómica máis intransixente, que
pos máis lonxe do núcleo do pomos xulgamentos, quedando ao
ten medo a ser excluida no novo
der comandado por González
mesmo tempo como un. "grande
reparto mediático.
era cada vez menor. O PSOE
home de Estado", algo que lle
faria o reparto segundo os seus
iria moi ben coa sua personaliA pergunta máis recorrida agora
intereses. A merca de Antena-3
dade. Tamén se afirma que Ané por qué, se eses posicionaRadio por Pris.a, a caida de El
són non tivo o apoio que agardamentos xa se sabian, realiza
Independiente e os problemas
ba do PP pola sua grande contriAnsón agora as declaracións rede Diário 16 levaron á aparición
bución e qué el é a primeira peco ñ e ce n do a conspiración e
de El Mundo, ao refúxio de moiza que está a desmontar o Godando nomes? Pódese recorrer
tos informadores contrários ao
verno sacándoo do ABC. Féllase
á persoalidade megalómana de
PSOE na COPE co ABC e Ande que haberá máis cámblos na
Ansón, que sempre ansiou pasón liderando a ofensiva.
empresas da comunicación: en·-: ·
sar á História como wn gran fatre eles Pedro J. Ramírez que
cedor (non hai máis que ler os
Como afirma Haro Tecglen, "toestaría a negociar éJ su~ marcha
seus libros, nomeadamente os
do en Madrid está ligado: coa lide El Mundo, do que é accionisreferidos á restauracións borbóga viscosa coa que se caza aos
ta, por 1 .3.0d mill9n(dS: pesetas.
nica), pero todo os seus coñepáxaros e ás moscas", polo que
Ansón trataría de adiantarse ás·
revelacións que poderian realiA. EIRÉ
zar outros "conspirados" e de
explicar tq~o ao s~u x~i~o :· -. _-.

O. terrorismo como pretexto '·
A maioria dos xornalistas integ~antes da AEPI non .sé .acochaban no seu tempo os qimes cometidos .polo GAL, senpn que
os xustificaban. Moitos cobraban do Ministério do Interior por
este cometido. De todos eles só Ansón mantivo a sua postura
e defendeu aos principais implicados, sobre_m aneira. ao x~nera_I
Galindo. Os demáis, incluido Pedro J. Ram1rez que arites mesmo chamaba á intervención do exército en Euskadi (só é preciso visitar as hemerot~cas), comezaron a arremeter contra
González acusándoo de crimes do Estado. As ventas de El
Mundo sustentáronse s·obre todo nesta liña de denúncia que
destapou verdades acochadas nos sumidoiros do Estado. Para
isa contou coa axuda doutros sectores interesados en que se
difundisen, tanto económicos, como políticos ou xudiciais. Hai
unha evidéncia xornalística que demostra que as informacións
non se filtran se alguén non ten interese en facelo e o GAL foi
usado como metralla contra González e como parapeto polo
PSOE. Como se demostra cos cámbios de posicionamento, o
GAL só é unha disculpa, reversíbel, moi vendíbel políticamente.+

Pero hai outro dado significati: .
vo. Hoxe existe nos :próprros
grupos que ·apoiaron ao PP na
sua chegada á · Moñcls-a, ·. co ·..
Opus Dei ·de novo polo méáió, ·
unha importante guerra por fa- ,
cerse ca maior número de concesións de FM e está tamén na
puxa a hipótese' de tres cadeas
comerciais de TV e a privatización das autonómicas. As operacións de Ansón en Cadena
Ibérica e Via Digital están é3; fracasar pola aposta que fai Alvarez Cascos por outros sectores.
Os cámbios operados en Televisa, cadea mexicana para a que
,, traballa agora Ansón, coa marte
do patriarca e a ascensión do
seu tillo, están a levar un maior
entendimento en México co
Grupo Prisa.+

CiU adiarita
as autonómicas catalanas
O presidente da
Generalitat, Jordi Pujol,
anunclou que vai adiantar .
as elecións autonómicas
catalanas e que estas van
celebrarse no primeiro
trimestre de 1999, en lugar
do mes de Novembro deste
mesmo ano.
Pujol asegurou que quer
garantir a estabilidade no
Estado durante todo este
ano 1998. Esta afirmación
poderia significar que a
finais deste ano, CiU
comezaria unha estr'atéxia
de afastamento do
Governo central, que
preside José Maria Aznar, e
que nese momento
principiaria unha época de
inestabilidade que
provocaria unhas eleicións
lexislativas anticipadas.+

.OCongreso rexeita
. despenalizar a eutanásia
O Cqngreso dos Deputados --rexeitou .unha proposición de ·
leí do BNG_e outra de
lzqüierda Unida que pec:U.an a
despena,lización da.... ·
eutanásia. Mália que o . _
resúltado foi avultado, 289
deputados votaron contra a ·
proposición .do .Bloque e. 288_
contra a de IU, os partidos
políticos non se atreverqn a
manifestarse abertamente
contra a eutanásia.e
avoga'ron por debater o ,
problema en profundidade no
marco dunha comisión
especial na que participen
políticos, representantes
sociais e afectados.
O debate prodúcese polo
suicídio do galega Ramón
Sampedro, parapléxico de
Boira que desde habia anos
reclamaba_o seu direito a
morrer dignamente.+
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O 23 OU 24 DE FEBREIRO DE .1948, HAI AGORA EXACTAMENTE 150 ANOS,
BUÍRSELLE A ESTA OBRA O TER DESATADO "UNHA TORMENTA REVOEDITÁBASE EN LONDRES O MANIFESTO COMUNISTA DO QUE ERAN AU- LUCIONÁRIA, MAIS · BEN ERA EXPRESIÓN DA ORAVE CRISE ECONÓMITORES KARL MARX E FRIEDRICH ENGELS. "NON SE TRATA -SINALA O CO-SOCIAL QUE SACUDIA A EUROPA BURG_UESA", APÓNTASE T AMÉN,
AUTOR OESTE ARTIGO--DUN TEXTO ABSTRACTO SENON DUNHA OBRA NESTA INTERPRETADA SÍNTESE DUN DOS ESCRITOS MÁIS RELEVANQUE REFLEXA DISCUSIÓNS TEÓRICAS COLECTIVAS". NON PODE ATRI- - TES E QUE MÁIS ECO PROVOCARON NA HISTÓIÚA CONTEMPORÁNEA.

UN ESPECTRO ANDA POLA EUROPA
AOS 150 ANOS -D A PUBLICACIÓN DO MANIFESTO.COMUNISTA
DOMINGOS ANTÓN GARCIA FERNÁNDEZ

A APLICACIÓN DOS "PRINCÍPIOS XERAIS"
DEPENDERÁ DAS CIRCUNST ÁNCIAS
HISTÓRICAS CONCRÉTAS. En Novembro de1846 a Liga dos Xustos, verdadeira expresión
do proletariado da época, nun apelo dos dirixentes ás comunidades locais, pronuncia-se
en favor da fundacjón dun partido preparado
para comba ter en favor da· transformación
revoluéion;iria da sociedade daquel entón.
No Congreso de Xuño de 1847 muda-se na
Liga Q,os Comunistas, que incorpora o Comjté
de CaiTespondéncia Comunista, fundado o ano
anterior en Bruselas por Marx e Engels, entre
outros. Redixe-se un proxecto de profesión
de fe comunista, que será ponto .de partida
p~ra a _
redacción en Outubro dos Prindpios do _
Comunismo de Engels, coñecido en francés,
sen razón que o xilstifique, como Catecismo
Comunista. A finais d~ Novembro princípia
o lI Congreso que encomenda a Marx e a
Engels un Manifesto, que chega a Londi:es,
sede do Comité Central da Liga,. no comezo
de Febreiro de 1848, saíndo do prelo, sen nome de autor, na segunda quinzena clise mes, moi posibelmente o 23 ou o 24, un ou dous
dias antes de iniciar-se en París a revolución
europea. Non se trata dunha obra arquitectada abstractamente, senón que reflecte discusións teóricas colectivas. T ampou(o pode
atribuirse-lle ter desatado unha tormenta revolucionária, mais ben, ao igual que esta, é
expresión da grave crise económico-social,
que sacude á Europa burguesa.
O Manifesto non é unha ~ariante mais do
comunismo crítico-utópico, representa o
novo comunismo crítico-revolucionário,
que esperta dos soños e abre paso á ciéncia
das transformacións sociais. En liña con· A
ldeoloxia Alemá .0 846) ou coa Miséria da
Filosofia ( 1-84 7) está na base do que poderia
chamar-se unha "ciéncia da história", rotura co "hurÍí.anismo filosófico" e _pórtico da
"crítica da economía política".
Da primeira páxina clise Manifesto son es·tas
verbas: "O comunismo xa é recoñecido como unha forza por todas as poténcias de
Europa. Xa é tempo de os comunistas expo~
ren abertamente ao mundo inteiro a sua
maneira de ver, os seus obxectivos, as suas
tendéncias ... "
NON SE BUSQUE NO -"MAÑIFESTO" A
RELIXIÓN DO -PROLETARIADO- NEN SE
CUALIFIQUE Á CLASE BURGUESA DE IN~
FERNO DISTE MUNDO. "Burgueses e prole-

tários" é o encabezamento do primeiro dos
capítulos, que se abre cunha frase lapidária:
"A história de toda a sociedade até agora
existente é a história de luitas de clases".
Non se vai .resumir o contido, seria ousadia
en tal tipo de ·literatura, mais si oferecer algunha clave interpretativa.
A burguesia non é unha categoría imperecíbel a maldicir, un inferno eterno, nen o
proletariado ten po·r m'isión recuperar a
"humanidade perdida". Ambos son clases
históricas, datadas, dunha época. As sociedades non son inmorredoiras e o cámbio social non se produce unicamente como realización de ideais filosóficos, senón a partir
de contradicións complexas na base económica que teñen a sua tradución política na
l_uita de clases. E iso é o que tencionan
Marx e Engels: producir conceitos, como
modo de produción ou relacións sociais de
produción, que permitan dar conta clise movimento histórico incesante. E, en tal análi-

de transferéncia por ser importado de Fráncia sen apreciar que o progresivo para un país
pode ser reacionário noutro, que o socialismo
non é expo rtábe l, non pode transvasar-se
mecánica ou automaticamente duns lugares
a outros. Humanismo vago por referir- e ao
home en xeral, de carnad , abstracto, que
non pertence a clase algunha e só xi te no
fermoso ceio da imaxinación filo ófica.

Friedrich Engels e Karl Marx, autores do ManifestO. Abaixo, repodución da capa da sua 12 Edición.

se, cómpre distinguir unha lei de te~déncia
con duas clases en conflito-do que é unha
sociedade determi:Q.ada cun forrriigueiro de
clases sociais e de fr;:i.cións de clase.

proletários sen pan, sen poder político e
sen pensamento próprio.

Outra a formulación de dez medidas de cara
_a transmutar o modo de produción capitalisTampouco descrebe a revolución e, referinta. Avisan do carácter estratéxico das mesdo-se á nova sociedade nas palabras finais
mas e da sua. aplicación na case totalidade
do segundo capítulo, somente fala dunha
dos países avanzados. Denantes insistiran en
"asociación na que o libre desenvolvimenter presente a idiosincrásia de cada
to de cada un é a condición para
país. Mália á prudéncia amostrao libre desenvolvimento de
da, anos mais tarde consideran
todos". Os princípios serque tal programa teria que ser reven, mais a sua aplicación
dixido íntegramente de novo. O
vai depender das situacións
que é síntoma inequívoco de que
particulares. A teoría movel\óJ1111\ll1\1ftífÚ)tl\ Jle.ttti.
as suas obras evolucionan ao
se nun nivel de relatividade,
compás dos acontecementos,
non hai camiños prefixados,
sen ríxidos teleoloxismos e filoos dogmas e as profecias non
sofías da histó ria. Nada mai
teñen cabida.
contrário ao espírito de MarxEngels que a parálise da revo~A esculca do ·p roletariado é a
lución e do entendemento. O
dunha clase impelida a facer salcomunismo en nada e aseme~,.*~..~:,"~~~--tar o edifício burgués, en modo
Lla á espera dun paradi o fi'*
algun a dunha clase que sofre (alnal, é o combate diário congo comun no discurso humanistra o capitalismo, un proxecta) . A piedade, o senti~ento de
to con múltiples frontes para resistir as plucompaixón, non é ponto de partida para un
rais caras e máscaras do Poder.
-científico, que ten que escuadriñar as suas
causas e o xeito de as ·suprimir.
Unha terceira aponta aos dous parágrafos
finais que recollen en xerme du as teses
No Manifestó figuran parcialmente e con
marxistas: a da ditadura do proletariado e a
ambigüidade a teoría da proletarización das
do menoscabo do poder político do Estado.
clases medias, a teoria do salário, a teoría das ~
crises, a teoría da revolución. Non hai, pois,
EN CONTRA DE SOCIALISMOS NOSTÁLXI,
unha teoria completa da história. Resta
COS, HUMANISMOS, SOCIALISMOS BUR,
muita obra teórica e muita prática política.
GUESES E SOCIALISMOS UTÓPICOS. "Literatura socialista e comunista" é un capíÜS COMUNISTAS REPRESENTAN SEMPRE
tulo que, aínda detendo-se loxicamente en
OS INJ'ERESES DO PROLETARIADO NO
1847, precisa o pensamento de Marx e En·SEU CONXUNTO. No segundo capítulo,
gels desde os seus contrários e pon en garda
"Proletários e Comunistas", sinalan como
contra toda caste de dogm·atismos, de sisteos comunistas non son un partido separado
mas pechados que foxen da análise das soe enfrontado cos outros partidos obreiros e
ciedades concretas, de receitas que se disfan valer- os intereses comuns do-proletariapensan sen esculcar_ao doente.
do. Na vez de tentar unha síntese, opta-se,
como no apartado anterior, por pronunSen suplantar a leitura do texto só indicar
ciar-se sobre algunhas cuestións polémicas.
que semella apfopriado denominar "socialismos nostálxicos", encuadrados por Marx
Unha delas seria a de que os obreiros non
e Engels como reacionário feudal e reacioteñen pátria. Non é unha próclama ant!nanário pequenoburgués, aos que ollan ao pacionalista, mais ben un aviso da hipocrisia
sado con saudade e propoñen como utopía
da clase dominante, que apela a sentimena ·volta á vella orde social.
tos patrióticos e acusa aos comunistas de
querer abolir as nacionalidades, senda que
Por "humanismos" haberia que entender os
é a burguesía quen concentra capitais, abre
que o Manifesto abrailxe co título de socialismercados no mundo inteiro e deixa aos
mo alemán ou "verdadeiro'. ', un socialismo

O ociali m con ervador u burgué , designación coincidente coa de Marx e Engel , non de exa uprimir a relación d
produción burgue a , om nte mpr nd r
ref rma admini trati a . Pura retórica!
Vexa- e con que ironia é retratado: "Comércio libre ... en intere e da cla e obreira!
Protección alfandegária ... en intere e da
clase obreira! Pri ón celulare ... en int ree da da e obreira! Ei a última palabra do
socialismo burgués, a única dita en sério. O
ocialismo da burgue ia con i te xu tamente na afirmación de que o hurgue
n
burguese ... en intere e da da e obreira."
O socialismo e o comunismo crítico-utópicos propugnan un patemali mo tecnocrático. Cos seus plano pen an re o lver o problemas dunha clase inactiva e que hai que
salvar case ao seu pesar. Asimesmo o eu
discursos upraclasistas están por enriba do
bon e do mau. Renúncian á ación política,
especialmente de er revolucionária, embotan a luita de clases e teñen como obxecti~
vo a conciliación do antagoni m .

.--·

Pasaron muitos anos e pode-se ler o Mani.festo academicamente, como parte dun programa de filosofía política, con rigor filolóxico e
situando-se con preferéncia no momento en
que foi escrito. Faria parte dunha filosofia .
exen·ta, extemporánea, de carácter doxográfico, histórica ... Mais cabe asirnesmo apropiar-nos da sua tradición emancipadora, trasladar as suas preocupacións aos nasos dias,
percatar-nos de que o sistema económico,
que analisa, ainda non periclitou e que a clase burguesa, que centra as suas pesquisas, rnetamorfoseou.-se, pero está viva. Seria asi elemento integrante dunha filosofía inmersa,
contr~buindo á tarefa de pensar o presente.•
DOMINGOS ANTON GARCIA FERNANDEZ é

coordenador

da Aula Castelao de Filosofia.
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.Exixen inspec~ións sen límite epoderian vetar avisita de Kofi Annan a·sag_
qad· ·

Os Estados Unidos
acalan os argumentos 'contra a guerra do Golfo
A intermediación da China e
de Rúsia é a única posibilidade para evitar unha nova guerra no Golfo Pérsico, toda vez
que os Estados Unidos continua n os seus preparativos
para bombardear o Iraq e ignoran as propostas formuladas por Sadam Husein pa~a
que o secretário xeral da ONU,
Kofi Annan, visite Bagdad.
O keynesianismo militar impulsa
a política norteamericana de defensa. O lobby industrial-militar
precisa dunha nova guerra que
tire do gasto en armamento e
dea traballo a un complexo que
representa unha importante porción do Produto Interior Bruto
dos Estados Unidos. Rematada
a Guerra Fria, que tan rendíbel
foi para a indústria de armamento, Iraq aparece como inimigo -único obxectivo posíbelmáis críbel para pór en marcha
un mecanismo bélico-económico que xa demonstrou ter utilidad e na Guerra do Golfo de
1991. Daquelas, unha coalición
internacional dirixida polos Estados Unidos asolou o Iraq pero
non matou á galiña dos ovo de
ouro, xa que deixou en pé ao
governo daquel país para poder
ensaiar a guerra na actualidade.
Desta volta, as críticas feitas ao
governo que preside Sadam
Husein poderian aplicarse a un
feixe de estados . Un dos principais sócios de Norte-América,
Israel , incumpre unha tras outra
as resolucións das Nacións Unidas a respeito dos terrjtórios pa1e sti nos ocupados . E máis , a
principal acusación que ten que
soportar Iraq é que non permite
as inspeccións aos palácios
presidenciais que pretende a
ONU , cando vários membros do
seu Consello de Seguridade alíñanse co Estado do Golfo exixindo que as comisións inspectoras teñan unha composición
máis neutral.
O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, colocou nas
mans de Sadam Husein a posibilidade de impedir a guerra

Asasinan á líder
dos Sem Terra
en SáoPaulo
Benedita Machado, unha das
líderes da organización
labrega brasileira Movimento
dos Sem Terra (MST), foi
asasinada na noite do
Domingo 15 de Febreiro nun
concello da área
metropolitana de Sao Paulo.
A líder camponesa contaba
cincuenta anos e foi
asasinada en plena rua, nas
proximidades dunha facenda
que tora ocupada polos Sem
Terra hai cinco anos. O MST é
unha organización que agrupa
a cinco millóns de labregos
que peden a cesión de terras
ermas das facendas par~
convertelas en cultivos
produtivos. Como método de
presión política empregan a
ocupación de facendas. •

Pretenden expulsar
ao Sinn Féin
das conversas de-paz

Hotel iraqui destruido nun pasado bombardeo .selectivo. En primeiro termo, un piano esnaquizado.

permitindo inspeccións da ONU
sen límite, pero o próprio Clinton poderia vetar a visita de Kofi
Annan a Bagdad.
Duas poténcias como Rúsia e a
China pediron respeito pola soberanía iraquiana e propuxeron
modelos de inspección máis deferentes e con maiores garantías. En concreto, China suxeriu
que nalguns casos os inspectores vaian acompañados de dip lom áticos estranxeiros. En
princípio, os Estados Unidos
aceitaron esta fórmula, pero o fixeron por boca do ministro de
Asuntos Exteriores británico,
Robin Cook. Por outra banda,
Rúsia afirmou que oito palácios
simbolizan a soberanía nacional
iraquiana e por · tanto deberían
quedar á marxe das inspeccións . A pergunta que fai Bagdad .é: colle nos oito palácios o
ántrax que vai destruir Tel Aviv?
Israel é destas o único aliado
que teñen os Estados Unidos no
Oriente Próximo. O fincapé nor-

te-americano na defensa de Tel
Aviv contrasta co esquecimento
doutras cidades atacadas por
Iraq na pasada guerra, como
Dahran ou Riad , ambas situadas en Arábia Saudí, un país
que na guerra de 1991 foi un fiel
aliado dos Estados Unidos.

lndependéncia europea
A eleición de Iraq como inimigo
e a obstinada defensa de Israel
tamén pon de manifesto o fracaso da Nacións Unidas na resolución do conflito palestino
desde o mesmo momento no
que naceu, cando en 1948
criouse Israel. Unha das conclusi óns da guerra do Golfo de
1991, foi a convición da necesidade de pór fin ao problema palestino como única vía para a
pacificación da zona. Nese marco, o Estado xudeu vírase na
obriga de dar os primeiros pasos nese camiño. A aposta pola
guerra e a alianza con Israel
pon de manifesto ·que os Estados Unidos situan os seus inte-

reses na área por riba do obxectivo da pacificación rexional.
A escada belicista tamén puxo
en evidéncia a auséncia dunha
política exterior comun en Europa diferente á dos Estados Unidos. Mentres nun princípio al-_
gu-ns estados como Franza ou
España puñan en cuestión a
oportunidade dunha guerra, as
presións norte-americanas foron decantando aos distintos
governos europeus, que agora
non dubidan en dar permiso ao
Exército dos Estados Unidos
para empregar as bases europeas para aos ataques. E mentres os governos abandonan
pau latinamente a independéncia de Europa para aliñarse cos
Estados Unidos, no continente
as voces contra a guerra procedentes- da sociedade civil a cada son máis numerosas. Na
própria Galiza, unha Plafatorma ·
Cidadá contra a Guerra do Golfo condenou calquer intervención militar e exixiu unha solución pacífica ao conflito. •

XESUS REDONDO ABUIN

Dama de megatóns
Madeleine Albright, dama de megatóns, dixo
ao pé da letra: "Non ternos un molde de política exterior. Habemos de fixarnos en cada
país e averiguar o que hai que facer polo interese nacional de Estados Unidos,,, (El País/8/2/98). Máis descarado imposíbel. Únicamente os guía o interese de Estados Unidos.
Está ben que o digan. O que non aclaran é
que cando invocan os intereses de Estados
Unidos somentes se están a referir aos emperadores do dólar. Non á inmensa maioría.
T rátase dunha entrevista sen desperdício. Son
dúas páxinas acuguladas de baladronadas. Fai
catro distintos grupos de países. O máis grande
cos que c_omprenden que é importante formar
parte dun sistema internacional no que eles
fan de xendarme destemido. O segundo grupo
formado polos novós países que non teñen
ainda a estrutura instÚ:ucional abondo para ter

peso específico no primeiro grupo, pero van
camiño. O terceiro son os Estados criminais
que non queren dicir amén sumisos ao que
eles <litan. Os estados criminais son sitiados como Cuba, fumigados como Viet-Nam, invadédos como Grenada, incinerados como Irak. E
o cuarto grupo son os Estados que non teñen
nada que levar á boca. O que Albright non di
é que o día que estes decidan abastecerás barrigas 'nas despensas do mundo rico, os muros
que separan os dous mundos viran abaixo máis
axiña que o de J?erlín.
"Canto máis inmersos estamos nunha economía global certas cuestións deixan moi claro
que a liña divisória entre política interior e
exterior é artificial,,. Está ben claro por onde
hai que coller o que di. Non dan pontada sen
fio. Mesmo nos Estados Unidos, conviven con
dezaoito millóns de pobres de pedir. Madelei-

ne Albright sóltaas tfil que· as sinte: "É impor. tante que Estados Unidos dea a coñecer cal é
a súa vontade e que use unha combinación de
forza e diplomacia,,. Como ouvimos. Para rematar así a entrevista: "Cando me convertín
en secretaria de ~tado, fixeh que me extirpasen cirúrxicamente os instintos_políticosti.
Tan inverosímil coma se dixese que ordeou
que lle extirpas~n a alma a golpe de bisturi.
Todo isto inscrito na decisión de dar lle outro
escarmento a Sadam Hussein. Esta vez para
cando as merezd. Todo está previsto. Os bombardeos: 300. Os obxectivos a destruir: 3.000.
Os mortos do primeiro intre: 1.500, en.tre
soldados e civís. E unha certeza: Sadam Hussein, Madeleine Albright e Bill Clinton sairán indemnes. Todo está no pentagrama.
Nesta marcha fúnebre ninguén tocará de ouvido. Aznar e Solana incluidos.•
·

A suposta implicación do
Exército Republicano
Irlandés (IRA) na comisión
de dous asasinatos en
Irlanda do Norte é o
argumento que emprega o
Governo británico para
pretender a.expulsión do
Sinn Féin das conversas
para a pacificación do
Ulster.
O partido nacionalista
-organización política do
IRA-·non vai recorrer aos
tribunais para revocar a
sua exclusión, pero non
renúncia a exixir respeito
·• polos seus direitos.
Ademais, o número dous
do Sinn Féin, Martin
·
McGuinness, dixo que de
terse producido o mesmo
esforzo na pacificación que
en expulsar ao Sinn Féin,
:•teriase conquerido un
verdadeiro progreso cara
un acordo de paz
dutadeiro". •

OGoverno de México
anúncia a reapertura
do diálogo de paz
en Chiapas
Coincidindo coa chegada de
200 observadores
internacionais, o Governo de
México ven de anunciar que
esta disposto a revisar as
posicións do Exército en ·
Chiapas se o Exército
Zapatista de Libertazón
Nacional, EZLN, reanuda o
diálogo para a paz
suspendido en Setembro do
ano 1996_.
Daquela os zapatistas
remataran rexeitando o
acordo porque se plasmou
nunha -lei que n"on recoñecia
os direitos e a cultura
indíxena. Asimesmo, nos
últimos anos tampouco
cesaron as accións de grupos
paramilitares no Estado de
Chiapas, onde se produciron
matanzas entre a povoación
indíxena.+
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Fe de. erratas
]para unha crítica ·
de Magog

za. Ou sexa que na antiga Galaecia hai polo menos 4 Ordes, 3
dos cuais, gracias a Deus, inda
conservan os nemes que lles puxeron os nasos devanceiros.

be
dl

No n~ 817 de A No$a Terra, na
crítica ;3 novel~ Magog (María
Gándara, Edicións Xerais de Galicia, _1998) asinada por Xosé M.
Eiré, cítanse algunhas frases que
conteñen erratas, ·feito ben pauto habitual no ámbito da crítica
literari_a profesionalizada. Como,
por desgracia,
o reproducido
non é fiel á
nosa edición ," Como, por
quera mostrarlle· ós lectores desgracia, o
de ANT as direproducido non
ferencias co
texto real e al- éfiel á nosa
gunhas impreedición, quera
ci si óns que
aparecen no mostrarllé ós
artigo menciolectores de ANT
nado:

Señor alcalde, por favor, refírase
á sua vila polo seu único e verdadeiro nome, e quen nos orgullamos de sermos galegas -sen
complexos de inferioridade- estaré m os 11 e moi agradecidos .
Respectu.osamente o saúda e
queda ó seu dispar .•
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1
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·1
.1
1

. : o pp non sempre é
1 contrário ao direito de
1 manifestación. A
1 mobilización celtarra
1 ou celtófila foi
1 retransmitida en
1 directo pola Televisión
de Galicia. Só faltou
que de locutor estivese
Diz Guedes, lende os
lemas das pancartas· e
facendo coro·s. ·

·-

O PP de Ordes

1t <

presentou unha
moción no concello
-teoricamente- $.Obre
a cuota do leite.
1 Teoricamente porque
na práctica de tres
pontos un estaba
adicado a "apoiar
incondicionalmente ao
Governo de Madrid e á
Xunta nas suas .
.
negociacións coa UE"._ :.
. (Arrenegado seña ó
demo!) E outro a
"mostrar a nosa
inquebrantáb~I

1 confianza en Don
: Manuel FraQa".

1
1
1
1
1

1

O embaixadór
indonésio en Madrid
ven de condecorar a
dous coroneis
españois "en

ELíxIO

Agradézolle ~a Xose M. Eiré a
.súa dedicación minuciosa e desinteresada ó control das nasas
edicións, e debo dicir tamén que
non~ f!Je reconforta comprobar
comcfoo -seu artigo de tres folios
hai máis irpprecisións, erratas e
problémás ~·de ~ c·oherencia ortográfica que nunha novela de
duascentas páxinas. +
·-·

XósÉ·CrnºCABIDO

..... -

~ ' ¡._

Manipulacións ideolóxicas,
saberes científicos e obras de arte

&
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A pena de marte

Magog,
118: «Amoza ... é só un
segundo, outra volta cae
no solpor e recomezan os tremares". Di «Solpor,, onde debería dicir «Sopor,,, esa errata
é nasa. Pero ANT reproduce
«Outa volta» onde di «outra volta,;_, esa. non é nosa. Magog,
páx . ·1 s2:· «:'.: _' o todopoderoso crítica, deduzo que' se lle pon til
non confía os seus designios _á
a «Contribúen» debería poñelo
vísceras .... ,, Onde di «á» debe
en «CO(l~ribue > _-0u «construe»;
dicir "ª"· esa é nasa. Pe.ro· _ así mesmo, se decide poñerlle
ANT (ou Xosé M. Eiré) publica
til a. «índice» -ou -a «histórica»
«confían" onde ·nós publicamos
debería facer algo semellante
«confía,,, e «Visceras" onde
en «temola'" na frase «esa renós ·«vísceras-~ , esas tampouco
alidade te mola anexionada», .e
non son nasas. Igualmente, o - sen embargo non o fai , a pesar
autor desta crítica escribe «Alda súa esgazadora preocupafonso o· Batallador» (castelanisción polo idioma.
mo)' e «Arias Pérez de Dexa"
(errata), mentres na nosa ediReparo tamén, con especial inción di «Afonso o Batallador» e
terese, nunha frase de Xosé M.
«Arias Pérez de Deza,,.
Eiré: «E é que resulta curioso
comprobar como, sendo muller
Por outra parte, aínda que ada autora, as personaxes máis rimito non coñecer ben a normacas, mellar configuradas e detiva que emprega o autor da
senvoltas, son as masculinas. »
Efectivamente, a autora neste
ca~o é unha muller. Pero eu recomendaría escribir «tratándose
dunha autora», e iso que son
evidencialista. Sobre o significado último desa frase prefiro non
facer comentario ningún.

de Lourdes ·Méndez

o
fo

SE

as diferencias co
_pá.x . texto real.

Os. labirintos do corpo

RODRÍGUEZ D.
(MÉXICO, D. F.)

ae

· Ao señor alcalde
de·Ordes
Son un admirador da sua próspera vila e do seu fermoso entorno,
·e visítoa por vários dias cada ano
.. - .ca gallo de CQnfraternizar coas
· amizades qu-e ·teFío aí e, ás· veces, atoparme tamén con veciños
seus que moran nesta cidade de
México. Ogallá que no vindeiro
vrán -coido voltar- poida ter a
honra de o coñecer e confirmar
as excelentes referéncias que xa
teño de vostede como persoa.

Despois diste preámbulo, prégolle comprensión e disculpa polo
comentário que me permito facer a continuazón: Refírome ao
programa "Desde Galicia para el
Mundo" do 8 de Febreiro do 98,
no que vostede aparece coma
protagonista principal. Sinceramente lle digo que inda non saímos do abraio que nos causou
o ver -mellar dito, ouvir- como
a reporteira se refería a esta vila
polo seu nome orixinal, auténtico e enxebre de Ordes, facendo
gala de cultura -e patriotismo,
digo eu- e vostede, po!a contra,
dalle que dalle ca tal "Ordenes".
Saiba, señor alcalde, que o neme da sua vila non ten nada
que ver con orden nen ca verbo
ordenar. Segundo os eruditos
is e neme, etimolóxicamente,
derívase da verba "centeo" dos
celtas que povoaron esa comarca hai miles de anos. O "alcume " de Órdenes venlle da
teima dos Reis Católicos por
castelanizar
os nemes da
nosa toponímia -e ta~é!l Saiba señor
da onomast1'
ca- logo r .9 .~ . alcalde, que o
. conquistaren . rnome da sua vila
e soxulgaren á Gal iza, dan- non ten nada
do lugar a
moitos árrever con
piantes e dis- ·arden-nen co

_gue

Pª r ª t ª d 0 s

verbo ordenar..

barbarismo?.
Foi así c_omo
Niño de Aguia
(nido de águi- ,
la, en castelán) se convertiu oficialmente en Niño de la Guia,
Ourense en Orense, Seixalvo
en Sejalvo e Ordes en ... ¡Órdenes!, etc. (¡manda caralla!).
Só co· gallo de o ilustrar nista
cuestión mándolle foto dun indicador doutró Ordes, ubicado perta da Saínza, á metade da estrada que vai de Bande a Xinzo da
Limia. E inda sei de dous máis en
Portugal, perta da raia con Gali-

Hai uns meses daba canta a
prensa do axustizamento dun violador e asasino en Irán. Na foto
víase ao aforcado no brazo ergueito dunha grúa, pendurando
por riba da
multitude. Antes déranlle latigazos (coido Mais, no fondo,
que mil) , dos
que os derra- hai morte,
deiros reservá- alonxada en ben
ronse aos parentes das víc- anos do día do
timas. Para os delito.
occidentais,
unha mostra
máis da barbárie dos árabes, pavos ancorados no medievo. Aínda que algúns dixeran que
isa era facer xustiza axiña e que
ogallá eiquí a tivesemos.
Afondando na eséncia , é o
mesmo que ven de suceder
con Karla Faye Tucker por
exemplo, se é que se queren
ver as semellanzas: a referéncia da nova a EE.UU. como esceário do feíto xa traca os prexu ízos que o outro pals inspiraba. Cunha ollada superficial, na
foto xa non sae isa masa de fanáticos barbudos, con roupas
extravagantes, que até ao traversa do papel do xornal son
quen de facer sentir o cheira
que naquela praza habería, a
fame, a reseso, a intoleráncia,
ao mesmo que lles cheiraba
aos estadounidenses na película No sin mi hija ou noutras.
E se non se para un no que
subxace, na apariéncia, EE.UU.
é distinto. De seguro que a garda que sae no xornal canda
Karla Faye Tucker, conducíndoa
polo cárcere de paredes de hospital, ten as gafas de ouro . Unhas gafas demasiado grandes
· para a cara da garda. E non hai
.grú~, nen azoutas.
Mais, no fondo, hai marte, alonxada en ben anos do día do delito, desgastado xa o ódio inmediato e primitivo co que a sociedade. norteamericana acolleu
aquel crime.. Se nen con isto
son capaces de bater, é inútil
lembrarlles a vida como un dos
direitos humáns ou analizar a
sanción penal á luz dos fins
que a xustifiquen.
Nen siquera terán cavilado en
películas como Pena de morte
ou na maniquea A lista de
Schindler, cando o protagonista
mao, o .x erarca nazi que nada
máis erguerse disparaba a alg úns dos moitos xudeus que
ollaba. dende o balcón, se decata do erro fundamental que ·é ·
matar indiscriminadamente a

s
Sl

N,
dí
ro

U1
di

se
dE
ta

fü
di
SE

m
ni

a

ra

m

m

M
el

m
to
re

SI

ce
to
ci
ílé

vi:

o
q1

pe
tic
G

ci;
te
ta

d<
CE

de

e

te
sil
bl
la

UI

al

bé
ri<
g1
q1

19
19 DE FEBREIRO DE 1998

ANOSATERRA

bos e maos, senda iguai a cond uta que tiveran, sen critérios
aos que aterse para tentar evitar
o castigo, abondando con que
foran xudeus. Que non é útil impoñer a mesma pena ao que comete un crime que ao que fixo
dez, aoque correxíu o seu comportamento e aoque non.
Ogallá os consumidores-eleitores de EE.UU. tivesen reparado,
alomenos, non planteamento
que na película de Spielberg se
fai da sanción en termos de utilidade; que ninguén agarda que
cheguen aos princípios, descobrindo que a marte non debe
ser unha pena.+
MIGUEL RODRÍGUEZ SANCHEZ

(LuGo)

San Valentin
subversivo
Na manifestación celebrada o
día 14 en Compostela, puideron-se apreciar dous feitos.
Unha, e bastante óbvia, a reivindicación de perta de 15.000 persoas de toda Galiza sabor dos
dereitos fundamentais. Manifestabanse en contra da represión
física, atroz e con saña sobre
diversos colectivos de distintos
sectores sociais: estudantes ,
marisqueiros , ecoloxistas, ... A
ninguén se lle escapa tampouco
a coerción no eido social, cultural , político, lingüístico mediante
mecanismos máis tupidos e
máis lesivos.
Mecanismos
eles
que
manteñen a Aninguén
todo un pavo
reprimido e se lle escapa a
s o m e t i d o , coerción
convertendo
toda institu- mediante
ción do País , mecanismos
nalgo ao servizo de tal fin . máis tupidos.

O outro feito
que quedou
patente na capital, foi o xogo político no que se envolve Galiza. En
Galíza, calquer acto, calquera iniciativa, xornada, reformas, ... conteñen no fundo, e as veces non
tan no fundo, unha intencionalidade política cunha fasquía inocente e cándida. Non é casualidade, polo tanto, ver os de UGT
e CC.00. ataviados ate os dentes con pegatinas, banderiñas,
silvatos, estandartes, gorras, amble.mas colgando das barandelas, ... Calquera diría qüe ían a
un campo de batalla. Calquera
albiscarfa que o que lles interesaba era máis amasar o seu "poderlo", como un galo coa cresta erguida que se pavonea dicindo
que esta capoeira é súa.
De todo isto deduce-se a necesidade que pasaba Galiza de amasar-lle os dentes a Fraga, que
non estamos dispostos a emigrar
nen a rendemos tan doadamente. Desde lago o nacionalismo
galega soubo estar a altura das
circunstáncias. Soubo defender o
povo galega como era requerido
e por quen era requerido: os galegas e galegas. Amasa-se-nos
unha Galiza madura, autoconcienciada e combativa; porque ... ni so vai-lle a vida.+
XOSÉ R1os

(VIGO)

•

Carta aberta
ao C.N. do BNG
Cumprfronse catre meses de~
de as últimas eleicións .d o país
nas que o nacionalismo galega
obtivo o resultado, moi prometedor, de ser o principal partido
da oposición.
Nembargantes e tendo en canta
que practicamente a maioría dos
meios de comunicación estan
vendidos ao partido do poder
(PP) e a seu
Governo (Xunta) e que dentro de pouco ANosa Tena é
máis de un
ano vai a ha- un periódico tan
ber eleicións
municipais , o necesário para o
BNG debería- país como para
se de plantear
o seu apoio in- onacionalismo.
condicional ao
único periódico que lle
presta ao nacionalismo unha voz
clara e forte, sen dobres leituras,
sen traducións e o que é máis importante, integramente en galega
(non defende o idioma próprio o
BNG?). Se desexa ser governo
nun futuro inmediato, deberíase
de apoiar no único meio de comunicación que cree nesta terra.
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dun "protonacionalista", precursor'
do nacionalismo dos anos sesenta en Galiza. " i . · ·

que cortou o levantamento fascista. Así se deduce da destacada
: participación na loita polo Estatuto de Autonomia dos comunistas
galegas, como recoñece Castelao en "Sempre en Galiza".

Xa nunha leitura máis detida e
profunda do artigo:· un pode ver
que mentres proliferan as anécdotas ... coas que se pretende
Polo tanto Álvarez, militante e
xustificar o "seu" protonacignalismembro do CC do PCE, é un dimo, bátanse de menos· ás claves
rixente comunista galega que
que permitan situalo na súa épodefende consecuentemente os
ca e ver e entender realmente as
dereitos nacionais de Galiza
posicións ideolóxii:::a, política, e a
desde a perspectiva do internamilitáncia dun home como Alvacionalismo proletário.
rez. Non sé di que a 111 Internacional tiña recoñecida & Galiza
S. Pral non entra neste análise,
como unha das nacións asoballamais iso non lle impide plantear
das ·polo Estado español -xunto
o interrog.ante que se fai ao princípio do artigo, _nen resolvelo; dicon "Cataluña e Basconia", e que
chamaba a loitar polo Dereito a
cindo que "Alvarez tíñao moi claAutodeterminación; tampouco se
ro; moítísimo mais claro que os
di que o PCE fai súa esta posiorfos atoutiñantes herdeiros dación no Congreso de 1932 no
quelas siglas (os actuais e os de
que participa e é eleito para forhai ben pouco). Restos dun naumar parte,do seu Comité Central, . . fráxio anunciado desde hai tres
décadas que non souberon nen
Benigno Alvarez; nen se di nada
quixeron evolucionar e seguir o
de que é baixo esta liña e direseu lúcido vieira".
ción política comunista como se
chega a formar o PSUC en CataMais, qu~ era o que tiña claro
luña e o Partido Comunista de
Euskadi; camiño no que trabaBenigno Atvarez? O seu lúcido
vieira. Ben, mais, cal era o seu
llaban os comunistas galegas e

1 recoñecemento .dos
1 servizos prestados"
1 durante a sua estáncia
1 en lakarta e "ao labor
1 realizado de estreitar
· 1 as reladóns entre
: España e lndonésia e,
1 en part!cular, entre as
1 Forzas ·Armadas de
1 ambos países". Por
· I casualidade nestes
1 dias visitaba Galiza o
Prémio Nobel da Paz,
un timorense, en cuxo
país foron asesinadas
400 mil persoas nos
últimos an9s polos
e·xército lndonésio.

Grande rebúmbio
causou, mesmo no
resto do Estado., o feito
de que Chapela Seixo,
senador do PP e
concelleiro de Cangas,
fose pescado cos

A Nosa Terra convertiriase en
diário e o BNG tería unha vía de
comunicación coa sociedade,
sen intervencións alteas ás suas
ideas de facer país. A Nosa Terra é un periódico tan necesário
para o país como para o nacionalismo. Sen máis despídese
un humilde militante, agardando
que dentro de pouco convirtanse estos desexos nunha esperanzadora realidade .

j .-

BENXAMIN IGLESIAS PARRÓ

(VIGO)

Reflexións sobre
"'
Benigno Alvarez
N'A Nasa Terra do 18 de Decembro publica un artigo co título interrogante "Internacionalista
ou protonacionalista?", asinado
por Santiago Pral Blanco sobre
Benigno Álvarez que chamou a
miña atención e sobre o que quixera apontar unhas reflexións.
A primeira leitura do citado texto
lévame a comezar as miñas observacións coas dúas primeiras impresións que recibo. Unha, moi Desdelogo
positiva, o inte- Benigno Álvarez
rese en resalmáis claro
tar a figura histórica deste que "os orfos
comunista galega frente ao herdeiros
siléncio inten- daquelas siglas"
cionado da historiografía ofi- perotamén
cial e mesmo molto máis claro
de "case (a
cursiva é miña) que S. Pral.
todos os meios
de comunicación da 11 República". E outra negativa porque
considero errónea ou falsa a pretensión interesada de eliminar o
carácter internacionalista e comunista do pensamento ideotóxico e
da práctica política. de Alvarez
para transformalo e reducilo aos

tíñao

ACTOS PARA O MES DE FEBREiRO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Día 20 en SANTA COMBA
ás 21,30 h. na Sala de Festas Xallas
. Apresenta: Xosé Manuel Vi/a
Falarán: Mariano Lema
Xosé Manuel Beiras
Oía 20 en MOAÑA ás 20,00 h. no . Caté Real
Falará: Emilio L6pez Pérez
Día 25.en ORDES ás 20,30 h. na Casa de C~ltura
Falarán: Ántonio Fernández Oca
Mariano Lema
Emilio López Pérez

O BNG co sector leiteiro
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

-
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1 nun exame da UNED.
1. Despois de todo o que

1 ten pasado nesa _

1 localidade, o menos
1 mao que fixo Chapela
1 foi poñerse -a estudar.

Que opina do tnedicatnentazo?

Non viña _a6 ·caso a
rexouba do alcalde, o
nacionalista Eulóxio
López. Calquera dia píllano a el circulando
a velocidade excesiva
pala autoestrada e
tamén haberá que
escoitar a alguén
pedindo a sua
dimisión.

1

A polémica sobre

1 Glória Maure deixou
1 moitos cadavres·
1 (exquisitos, como

J

decian os surrealistas)

1 sobre o campo de
1 batalla. O piar de todo
1 foi que mentres
1 soaban os cañonazos
1 e moitos caian
1
-1 fulminados co seu
1 nome nos beizos,
Glória .tanxia o violín .
de Manuel Fraga na
cadea Ser.

O de El Correo
Gallego non foi de
cañonazo, senón de
carniceiria. Rei Novoa e
Gaetano Díaz puxeron
o mandil e botáronlle
- 1 de comer aos leitores
riles e figados de
discrepante. Suso de
Toro deberia verlle o
lado positivo. Xa ten
tema para un libro. De
terror.

-

Moito benintencionado

1

leva anos pedindo listas
eleitorais abertas. Luís
María Ansón, exdirector do ABC, ven de
sumarse á proposta,
"para.facilitar o acceso
,d e diversos prohomes
-a cargos institucionais".
Eramos poucos e pariu
a aboa!

En Cuba non hai
-liberdade. É un país en
guerra. Aquí-a ·un
insubr11iso preso, ao
que lle quedaban
coarenta dias por
penar, sentíronlle dicer
que a pátria lle
importaba tres pitos e
caeulle un ano máis de
condea. Aqui tamén hai
· guerra. Con Marrocos,
debe ser.+

Vítor

Sofia

X osé

Verónica

Luisa

Estudante

Pensionista

Xubilado

Monitora de natación

Ama de casa

Hai solucións máis acer,
tadas para recortar o pre,
suposto da sanidade como
por exemplo seria que che
receitaran un número de
píldoras determinado e
non todo un paquete de,
las. Todas ternos na casa
uriha caixa chea de medi,
camentos e -non. sabemos
nen para que serven a
maioria. Ademais, non
sei se a indústria farma,
céutica permitirá isto. •

Parece ser que había
moitos abusos, pero vou
dicer unha causa, n a mi~
ña casa non teño nada.
Onte caín, levo os xoen,
llos perdidos e non teño
nen Calmatel para botar,
lle. Eu son pensionista e
non teño nada na casa,
só unha cousa que tomo
para o rego na cabeza e
non teño máis. Retiran
os medicamentos para
dar eses cartos a outros. •

Esta- medida paréceme
unha barbaridade. Cando
un médico receita, -recei,
ta o que o enfermo nece,
sita e o Govemo non ten
porque dicer vosté isto
pode tomalo e non o ou,
tro. Pode haber casos nos
que se receite demasiado-,
pero é un problema pre,
cisamente do próprio mé,
dico, porque cando vas á
consulta o doutor xa sabe
que receitou antes_•

A medida que anunciou o
ministro de Sanidade pa,
réceme moi mal. Son da
que opinan que quitar n
demasiado medicamen,
tos do mercado. Non creo
que o médico rec iten
de máis nen que o enfer,
rnos abusen d
rnedi ,
camentos, mái ben do
que se abu a é d quitar
medicamentos da listas
das receitas que pode dar
a Seguridade Social.•

lúcido vieiro? O das anécdotas
durt comunista galega ou o dos
planteamentos e princípios.Acaso un comunista galega non
tala galego ou non defende os
dereitos nacionais de Galiza?
Desde logo Álvarez tíñao máis
claro, moito máis claro que "os orfos atoutiñantes herdeiros daquelas siglas" pero tamén moito máis
claro que S. Prol e os que queren
facer del· un "protonacionalista"
precursor do socialnacionalismo
dos anos sesenta. El era un internacionalista; é dicir, un comunista
consecuente, algo que deixaron
de ser os "orfos herdeiros" daquelas siglas non hai trinta anos, nen
porque "non souberon nen quixeron evolucionar" e seguir o vieiro
do socialnacionalismo, senón moito antes, hai corenta e cinco, cincuenta anos, cando eses orfos
herdeiros encabezados por Carrillo abandonan e liquidan a guerrJlla, abandonan e liquidan a liña de
resisténcia ao fascismo para emprenderen a liña de "reconciliación
nacional coa oligarquía fascista
española, momento en que tamén
abandonan a liña internacionalista, · comunista de loita e defensa
dos Dereitos nacionais de Galiza,
o "lúcido vieiro'.' de Álvarez.
Este abandono da liña comunista
revolucionária polos revisionistas
modernos, en Galiza, en España
e no movemento comunista internacional non se resolve conacionalismo, nen co "nacionalismo
de esquerdas ... " como hoxe pode ver calquera que teña olios na
cara ante o camiño e os resultados ~aquel proxecto que comeza
nos anos sesenta en Galiza.
A posición comunist,a revolucionária de Benigno Alvarez é a
que ven provocando o silencio
sobre el, pois é un persoaxe que
non lle interesa aos fascistas de
sempre, nen aos "orfos herdeiros" que se vende'ron á oligarquía española. Este é un mal
que seguimos padecendo os comunistas galegos hoxe que só
somos recoñecidos polo ~éxrme
para reprimirnos, perseguirnos ...
Mais alá disto non existimos,

nen existen as nasas ideas, nen
planteamentos ... E, moito me temo que s-e lle interesa ao señor
Santiago Pral é co propósito de
facer del u_n "protonacionalista".
Ante a história, a burguesía pode
adoptar várias posicións, unha é a
de silenciala, tratar de que se esquenza, e outra é a de recollela
para adaptala aos seus intereses.
Neste caso os comunistas galegas agradecemos que saque a relocir a figura dun galega comunista exemplar como B. Alvarez pero
non permitimos que se encolla
dentro de planteamentos nacionalistas cando el ía moito máis alá, e
defendía os dereitos nacionais de
Galiza desde a perspectiva e os
intereses internacionalistas do
proletariado galega.+
ROXELIO \r ÁZQUEZ GóMEZ
[PRESO POLÍTICO 00 PCE (R)]
·

Relevo no timón
O pasado 19 de Outubro nas
eleicións autonómicas como xa
se esperaba, os galegos e galegas decidiron que -había que
poñerlle outro contramestre ao
patrón que está ao frente dun
barco chamado Galiza.
Dempois de ver como o PP acadaba a sua nova vitória, todos
poidemos comprobar como o
PSdG-PSOE está a pasar por
unha profunda crise , pois ésta é
a segunda derrota consecutiva.
lsto debese a que eles nunca fi xeron unha boa política autonómica, porque non lles interesaba ; e facian unha política máis
estatal, deixando aparte temas
tan importantes para Galiza como a indústria, o agro e a pesca. Algo fundamental para o no-

Suso Sanmartin
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so desenrolo. Por isa a xente
deuse conta de que o único que
pode defender os intereses de
GaJiza é o BNG, e decidiron darlle o seu voto en detrimento do
PSdG-PSOE e PP, sendo ahora
a segunda forza política no Parlamento de Galiza.
Como se poido comprobar o
BNG está a medrar e ninguen
sabe como paralo. Pois rouban
votos tanto no PSdG-PSOE como no PP, sendo por iso que
penso que os partidos estatais
na Galiza estan en fase terminal.
Nada máis saber o resultado das
eleicións, as reacións non se fi xeron agardar. O primeiro en talar foi o presidente da CastelaLeón, lago o Extremeño, e tamen
Alfonso Guerra, que pedian reformar a Constitución para que
os nacionalismos non poidesen
entrar tan facilmente nas Cortes
do Estado, e ao mesmo tempo
no poder; debido ao grande papel que estes desempeñan na
política nacional .
lsto propiciou que Pujol tivese
que sairlle ao
camiño , para
decirlle que
estaba
en OBNG está a
contra, e o
mesmo fixo medrare
A n as a g as ti ninguen sabe
do PNV. Pero
pronto reac- como paralo.
cionou a ministra de Xustiz a, decindo
que sen consenso dos demais
partidos non podia haber reforma.
Agora co BNG, como segunda
forza política na Camara Galega, abriga ao PP, a modificar a
sua política, cara os vindeiros
catre anos; que incluso poderia
traer repercusións a nivel estatal. Pois non cabe a menor dúbida de que agora máis que nunca o BNG e a única forza política con futuro para governar no
2001 a Xu nta. +
MANUEL PIÑEIRO
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da Botica
~ Lms D1ÉGUEZ
@.mozos e mozas de Bretoña, a
xente popular, andan preocupados
polo futuro dun dos seus nobres edi,
ficios, a chamada Casa da Botica.
Ten máis de douscentos anos, con
interese arquitectónico (a singular e
sempr:e harmónica construción po,
pular) e tamén histórico (foi sede
de escribano, escala botica e até
cuartel). Aos go:vemantes que re,
xen os incertos destinos de Bretaña
ocor:reu,se,lles facer un proxecto
para zona verde (imaxinade:
cemento, "farolitas e palmeras" e un
cuadradiño de erva, para que non se
diga) e seica lles estorva a casa, asi
que queren derruba,la.

<(

No cemitério póclense ver abondosas mostra.s artísticas tanto de escultura, canterla popular e pintura. Na lápida de Ben-Cho-Sey, está presente a premonición de ser transladado.

Os mortos tamén cantan histórias
Defenden o ii:iterese cultural do cemitério de Ourense,
onde xacen Blanco Amor,.Risco, López Cuevillas e Otero Pedrayo
~ ARANTXA ESTÉVEZ

Ao entrar no cemitério de San Francisco, na cidade de Ourense, un
libro aberro con truído en mármore ten unha inscrición: Pobre
Asunción. Detra da duas palabras, hai unha ternoel história de
amor e.l baix ela 1 o corpo dunha muller. Segundo o poeta ourensán
Xo é Anxel V alente, ó e a lenda xustifica a pervivéncia do céntrico
cemitério, para cal o concello ten outro de tino, máis acorde co
apr veitamento urban' tic da cidade. A Asociación para a Defensa
d Patrimóni , olicita qu o campo anto xa con iderado Ben de
Intere e Cultural para alvagardal d po íbei e peculaci6ns. Ali es,
tá e rrada part da hi t6ria da idade ademai dunha máis· que so,
brada repr ntaci6n de artista , e critores e p rsonaxes ourensáns.
e tá terrado n San Francisco
mália m rr r en X nebra, dá for,
za á reivindicación. O poeta, nasid en 1929 e cuxa obra desen,
volveu e fóra da Galiza, nos cfr,
cu lo de Gil de Biedma, Maria
Zambran ou Goytisolo, amea,
zou con non deixar o eu legado
á cidade, e incluso renegar dela,
se se arrasaba co cemitério.
Fe:Ta~uez Xesta, artista da cicla,

de, pero outro home ciumento
matouna en 1891. Foi Femández
Xesta quen encarregou a inscrip,
ción que, até hai pouco, gozaba da
sombra dun árbore, agora talado.
Alguns dos cadaleitos, os que
ninguén reclama, xa foron trans,
ladados e nos planos urbanísticos
da cidade o cemitério tende a de,
saparecer mália .que o concello
mercara o achegado claustro de
San Francisco. Por iso, os mem,
bros da Asociación de Defensa do
Património eren na importáncia
de que sexa declarado Bf!!1, de In,
terese Cultural, o que lle outorga,
ria inmunidade ante o progreso
da cidc;de. A toma de postura de
Xosé Anxel Valente, cuxo fillo

Foi Xo'-é Ramón Femández Oxea,
Ben Cho Sei, quen de1xou escrito
un epitáfio prerrionitório na sua
marte, acontecida en 1988. Nel
di que "estará ali até que os edis
do concello queiran". A cantería
popular, bustos e anxos dos máis
"senlleiros escultores da cidade e,
até murais modernistas, povoan o
cemitério de Ourense. Inscrip,
cións curiosas e figuras tétricas
que representan a vida e a morte
acompañan á retranca de Ben
Cho Sei. Ali tamén está o cada,
leito do pintor Cándido Femán,
dez Mazas, cuxa família amósase ,
contrária ao trans§d0, e é. de 12k>,
rentlno López Cuevillas, apaixoa,
do investigador. A sua filla Elvira
ten interposto un contencioso po,
la decisión municipal de limitar a
propriedade sobre os panteóns a

99 anos. O da sua família foi ad,
quirido en 1887. "Trátase de con,
cebir o cemitério como algo máis
que un lugar para os mortos, sobre
todo cando son auténcias mostras
da história, da cultura e do patri,
mónio", di.
Entre grandiosos mausoleos e ca,
daleitos de mármore, descansan
tamén os mortos do 36. O cerní,
tério era o lugar elexido para ma,
talos, perta xa da terra. Hai moi,
tos esquecidos, que ninguén re,
clama e que é fácil transladar ao
osário comun ou ao máis novo
cemitério da Mariña, nos aleda,
ños de Ourense. Hai outros máis
ilustres, quizais con mellar fortu,
na, como Eduardo Blanco Amor,
que xace na tumba da sua nai, ou
Ramón Otero Pedrayo, cuxa ins,
crición hai tempo que non se le
con claridade. "Se o governo da
cidade quixern ao pauimónio, o
cemitério estaria coidado e seria
posíbel pasear e contemplar to,
das as xoias que aqui hai. Pero o
que prima en Ourense é construir edificios altos para despois
laiarse de que os turistas non pa,
ran na cidade", comenta Xosé
Manuel Bauzas, da Asociación
para a Defonsa do Património.

O inventor do trampitán
e un aspirante ao Nóbel
"Un home menos, un cadáver
máis, que lle import!,!_ 8-0 !r!.~~dd'.
Deixouno dito tamén Don Juan
de la Coba Gómez ao suicidarse.
Este ourensán era perito agrimen,
sor e criador do trampitán, a lin,
guaxe en verso. En trampitán es,
crebeu un tratado sobre agriq.1.ltu,

ra a finais do século XIX . Del
lembráronse Xosé Ánxel V alente
e Gonzalo Torrente Ballester, na
célebre La Saga Fuga de JB. El ta,
mén está incluído no informe que
elaborou a Asociación para apre,
sentar na Dirección Xeral de Pa,
trimónio da consellaria de Cultu,
ra, da que depende que o cemité,
rio sexa declarado Ben de Interese
Cultural. "Mália -ser unha das pro,
víncias máis pobres, Ourense é
das máis ricas en património cul,
tural ainda que n~n os próprios
galegas o saiban. E inconcebíbel
que os govemantes se adiquen a
destruilo", comentan. Cantan
coa solidariedade dunha aso,
ciación semellante en Málaga,
que gañou o contencioso para
que o cemitério fose respeitado e
cuxo caso ac·adara repercusión ao
estar soterrada nel Jane Bowles,
escritora e multer de Paul Bowles,
e cuxa figura aparece retratada no
libro O ceo protector.
Enumerar as lendas, biografias e
nomes que chaman a aténción
nun paseo polo cemitério é im,
posíbel. A memória quédase con
lápidas que agachan vidas escu,
reciclas. Perta de Ben Cho Sei,
xace Manuel Martfnez Risco,
parente de Vicente, autor, entre
outros traballos, de Estudios sobre
aberración esférica de orden supe,
rior, aspirante ao Nobel polo in,
vento do sonar dos submarinos,
e candidato pcr Acción Repuf,11_,
cana en 1933. Tivo que exiharse
e morreu en 1954. Antes, outro
ourensán, o avó falanxista do
cantante Xulio Iglesias, roubou,
lle o legado, que, posteriormen,
te, tentaría recuperar Sebastián
Martínez Risco sen éxito.• -

Átila anda por Galiza, por esta
província luguesa na que goveman
a brutalidade, a qitadura e o gasto
máis pallolo. Os alcaldes dos canee,
llos (praticamente todós do PP e
algun do PSOE, que tanto monta),
por estas características se distin,
guen. Haberá que manda, los a
aprender os mínimos conceitos de
cultura e ainda de urbanidade. Can,
do se lles fala de conservar algo que
nós define ou de potenciar aquilo
que nos distingue, alporizan,se
como os cans, e asi se entende a
cantidade de castros destruídos
arreo "para faceren obras de interese
comunal", ou cruce iros roubados ·
ante o cómprice siléncio oficial, ou
mámoas esborralladas na noite en,
cobridora, ou torres simbólicas que
se deixan cairen para que a história
desapareza con elas. Bon mestre os
instrue desde a poltrona provincial,
insenstbel el a todo aquilo que non
sexa o control dos cheques ou o for,
zamento das vontades.

~~der

persoal dos alcaldes é
tan forte nestes momentos que po,
den destruiren nµn ano o que o
povo foi construindo no decurso
dos séculas. Dá o mesmo que se
erga o concello inteiro en contra
dalgunha das suas repetidas barbari,
dades, pois a lei (feita por eles) sempre os protexerá no seu amplo
poder persoaL E fronte a isto pouco
podemos. Mallarán,nos como ma,
llaron a labregos, mariñeiros, obrei,
ros ou artistas, que é a lición de
Fraga e Diz Guedes en involución
aes seus mellores tempos do fran,
quismo. Se a democrácia é quen de
asimilar tal aberración, moi pouco
debe conservar do seu espíritu.

~ais non é o naso a desespe,

ranza. Alei feita polos señoritos e
badocos mercantilistas pode axudar
á tlestrución, mais nunca convence,
rá nen fará camiño. A todo porco ~
lle chega o san Martiño. Loitaremos
pela Casa da Botica con todo o
noso esforzo dicendo que a zona
verde ou praza pública lucirá máis
. con esa fermosa Casa:"!'!(!!:'. ~vli in,
compatíbeis. Mais se ainda asi a
destrución chega, plantaremos no
seu dia un castiñeiro que a lembre,
e ao seu pé esculpiremos na pena os
nemes que lle deron fin, para que as
xeracións futuras os maldizoen
como nós facemos .•

".
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·l • Üs alunas do Instituto de Ponferrada peden o gaÍego nos planos de estudo
•.

A Asociación Cultural Escola
de Gaitas de Vilafranca do
Bierzo ven de editar o IV volu,
me das xornadas de cultura e
anúncia que as próximas van
ser organizadas coa Mesa pola
.. Normalización Lingüística do
· Bierzo. O feíto responde t;;¡.mén
ao entusiasmó que vai callando
: no Bierzo, Sanabria e Asturies
occidental a prol do galego. Os
douscentos alunos do Instituto

·!

.

Álvaro de Menchaca de Pónfe,
rrada que asinaron ,de maneira
urxente dada a présa que metia
á organización dos planos de es,
tud6, unha instáncia pedindo
como asignatura o galego arrou,
paron o labor da Mesa. Os
alumnos din que o galego forma
parte da sua cultura e é esencial
no seu futuro laboral e universi,
tário. Ao respeito, o governo do
~tado respondeu ao BN G

· d~~ihdo qÜ~: ~a·:t'eh elaborado
, ·un próxecto._pai:a-garantir ·o en,
· sinó·do galego·ria zona occiden,
tal do Bierzo e estableceu con'tactos coa Consellaria de Edu~
cación para, ·a s-Uá execución. A
deputada nacionalista Pilar
Garc"ia-N egró. ven de ápresentar
· asimésmo unha iniciativa ria
qµe ~e insta á. Xunta a que poña
en práctica todos os pasos para
que sexa efectiyo.

..1

, As xorna,das continuarán o tra,
· balló encetado hai catro anos.
As duas úftimas estiveron adica,
das a Sarmiento e González:Alegre. Na publicación, ostra,
ballos sobre Sarmiento destacan
a.significación do ilustrado, a
sua denúncia da imposición do
castelán contra toda pedagoxia,
o respecto ás culturas e a eficá,
ci_a da sua investigación a prol
da botánica e da língua galega.•

··············································~·······························~--~······~~···································~····~·····~····
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únense á festa
pala ~elección
galega en Caij.4al

Cando se cumpren d~z anos da
morte de Manuel R. Insua,
celébrase o 21 de Febreiro na
Estrada un ha homenaxe a· este
poeta nascido en 1903 na
freguesia de Santiago de
Taveirós deste concello
pontevedrés. Ínsua fuxira a
i:ortugar para evitar a guerra de
Africa e ali descubriu as suas
letras e a irmandade coa
Galiza. De volta á Estrada,
relacionarase con Garcia
Barros, Bouza Brei e Castelao;
anos máis tarde acompañará a
Rodrigues Lapa nas suas
· pesquisas galegas tras do
troveiro Pai Soares de
Taveirós.
Ademais da cea homenaxe que
se celebra no restaurante
Lareira o dia 21 ás nove da
noite, a comisión quer formar
unha equipa de persoas que
dan a coñecer a obra de
Manuel R. Ínsua.

.....

O estradense adicouse á po'esia,
permanecendo inéditos a
maioria dos seus escritos ou
espallados-por publicacións
portuguesas. Tamén escrebeu
teatro ainda que a maior parte
das pezas non foron
representadas ainda. Ínsua
morreu en Decembro de 1988.
De aqui a final de ano, a
comisión ten programadas máis
actividades nas que incluen
recitais poéticos e a
representación de pezas
teatrais. •

apresentado polo próprio
traductor máis o director da
Editorial Francisco Pillado e o
xerente, Afonso Ribas nun acto
celebrado en Compostela no
que se festexou tamén o cento
de libros editados. Laiovento
tirou do prelo asimesmo a obra
de Brecht O parable ascenso de
Arturo Ui 1 no ano do centenário
do seu nascemento. •

• Doctor Calipso e
Barricata Rossa

•Homenaxe
a lnsua, o poeta
apaioxado da
escrita portuguesa

O Sábado 21 de Febreiro, o
colectivo Siareiros Galegas
organiza o segundo encontro
pola Selección Galega en Carral
cun programa que inclue música
e futbol como .xa aconreceu na
xuntanza do pasado ano na
Estrada. Ao meiodia emítese
desde Carral o programa de
rádio A tropa da Tralla, que
·apresenta Xurxo Souto.
Pola tarde, ás cinco, xógase un
partido de futbol: persoeiros
galegos contra membros do
colectivo de siareiros. Na
anterior festa, os siareiros
gañaran contundentemente a
uns persoeiros que non se
atopaban en forma.
Pola noite haberá concerto. A
partir das dez actuan Meninhos
da Rua, da Estrada, formado por
ex compoñentes de Xenreira que
se adican ao ska,hardcore;
Desfeita, da Coruña, que se
formaron recentemente;
-Barricata Rossa, grupo xenovés,
herdeiros dos desaparecidos
Banda Bassotti e os cataláns de
Doctor Calipso, xp. recoñecidos
como unhas .das mellores bandas
de ska do Estado.

• O pintor Lois
Corvera amasa
os horrores da
guerra no Porto

Francisco Pillado.

•Cen.
de Laiovento

A sombra do aramio é o título do

Unha traducción de Víctor
. Hugo con referéncia na Galiza
comemora a chegada da
editorial Laiovento ao número
cen na sua série xeral. O reiciño
de Galicia foi vertido ao galego
por Harguindey Banet e

conxunto de pinturas que Lois
Corvera expón na galería
Alvarez de Porto até o 4 de
Marzo e que incluen a madeira
como elemento de composición.
Os seus últimos traballos,
expostos na Galiza, foron Os
meniños da guerra e Guerra e Paz.
Corvera segue apontando o

pincel cara aos conflitos bélicos
e as suas consecuéncias;
denunciando o horizonte
anguriado da morte dos máis
inocentes, a nenez truncada nos
paises en guerra, a ameaza de
que o Estado se convirta nun
perigo e o capitalismo salvaxe
que só leva á desolación ..•

• Prémio

RuaNova
de narracións
.
xuven1s
Até o 2 de Marzo pódense
apresenrar ao XI Prémio de
Narracións Xuveni Rua Nova
todos aqueles rapaces e rapazas
que non teñan cumpridos 18
ano o primeir de Abril. A
ba e do prémio, convocad
pola obra social d Caixa
Galicia, sinalan unha exten ión
mínima de 25 fi'li e máxima
de 125. Esta lécen e d u
prém ios, un n gal g e utro en
castelán, de 250.000 pe etas
cada un ademais de dous accesit,
que erán publicado na
colección Nova 33. •

• Segundo foro
Castelao
en Caracas

Lois Corbera no seu estudio.

· O concerto custa mil pesetas na
venda anticipada e 1.200 en
.billeteira. Pódense mercar nos
bares Garaxe de Carral, Avante
de Compostela, A Fouce de
Vigo, e ria tenda de discos da
Coruña, Fr~scoro~k.
•._..,.. - ·.
.

~

Marilar Aleixandre gaña o IV Prémio AlvarO Cunqueiro
A Compañia Clandestina de Contrapublicidade reflexiona sobre os enganos da información
Uns cartaces denúncian, na ci,
dade imaxinária, que non é xus,
to ir contra a xente que non ten
casa. Outros arremeten contra
as compañías de transportes e de
teléfonos. Todos están asinados
, pola Compañia Clandestina de
Contrapublicidade; ~aue ninguén
coñéce e' que, adem~is, é o títuio
da novela de Marilar Aleixan,
qre, que ven de gañar o Prémio
Alvaro Cunqueiro, convocado
conxuntamente polos concellos
de Vigo e Mondoñedo e cuxo
prémio está dotado con dous mi,

llóns de pesetas." "A novela cén,
trase na !,:r;ivestigación para des,
cobrir se esta compañia de con,
trapublicídade ten motivos al,
truístas ou intereses non tan cla,
ros", sinala a autora, quen enga,
de os aspectos da realidade re,
f1ectidos no libro. "Hai persoas e
Grgariirnciórts qye se converten
en acusadores das inxust.izas pe,-ro moitas veces son falsas. As
formas de publicidade son moi
variadas hoxendia; tratan de
vender mensaxes pero con más
intencións", sinala

A encarregada de investigar esta
trama de contrapublicidade é un,
ha xoven xomali.sta, ,bolseira de
práticas nun meio de comunicación, tamén imaxinário. Cháma,
se Seoane. "Tanto os homes co,
mo as mulleres que leron a nove,
la non se dan conta de que é un,
ha rapaza até que se indica expJi,
citaiTi.2nte", di Marilar Aleixan,
dre, a quen lle gostaria que na re- alidade houbese unha forte cam,
paña de contrapublicidade. "Son
precisas as voces verdadeiras que
amosen o . que está pasando no

mundo e que non nos enganen
constantemente porque os meios
de comunicación esten nas mans
do poder", engade a autora doutros libros premiados como A ex,
pedición do Pacífico e Tránsito dos
Gramáticos. Sinte fachenda de ter
gañado o prémio que leva o no,
me de Cunqueiro "porque era un
fabulista e eu reivindico a fábula.
Con -m9ita honra son éScritora de
libros infantis e xuvenis". Tamén
é a primeira mulleren gañar este
prémio e das poucas que ·trUF1fan
cos certames de narrativa. •
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verdadeiro e falso e a cantante.

Escárnio para
,,,. .
o centenario
Mais se perdeu en Cuba
de Alfonso Sastre
Autor: Alfonso Sastre. Dramatúrxia: X.
Calero e A. Casal. Reparto: Chinés e.cantante: Pablo Puga; verdugo, chinés, comandante e A lm irante: Xan Gobema; Rincón:
Xerome Calero; Cortado: Antón Casal. Dirección: X. Calero e A. Casal.

Hai unha maneira de contar a
guerra antes de Valle e outra
desp is. O feitos de armas e os
seu pr tagonistas eran tratados
c ma a glória dep rtiva do domadores de povo ou como a traxéd ia do acrifícios desme urado , que rematado en derrota
nece itan a anaci 'n do ridículo.
P r fin aparece o intere e belici ta e
eu actore principai
c n iderado como entroido, os
Martes de Entroido de Valle, que
ainda e representan exiguamente e con incomodidade polo que
e ve. E e tamo a viver o centenário de As Galas do Difunto, no
que o retomado aplica a experiéncia da guerra a arte da picare ca no Madrid de 1998.

O Mais se perdeu en Cuba de Alfonso Sastre (Ahara no es de reir
é o titulo orixinal) é unha continuación de ta contra-retórica
do desastre e da militáncia antitráxica de Brecht, arrequecidos
no mundo do que non podian
pagar cuota'para non ir á guerra
c ma o oldado Rincón e o cabo
Cortado· a guerra c nsiderada
coma uce o próximo e lacónic , en glória, a paso de camiñante na que a traxédia grande

de dous exércitos a matarse está
iluminada pala guerra de trampas e ameiradas de dous soldados para sobreviviren. ·
A moral de retábulo enorme
(glória, heroi mo, uniforme)
convérte e ao tamaño humano
da mentira, pero na transición
dun a oútro o egundo demo tra

que é.. máis auténticamente teatral. Antón Casal e Xero Calero
móvense con ben recursos e comod idade nesta sátira de contrafio, na que xa teñen un estilo
feito despois de vinte anos (se
cadra máis) de bater nas táboas,
e estan ben secundados por-Xan
Gobema e Pablo Puga nos papeis do xeneral, os prisioneiros

1

práctica do Camiño Francés por etapas para futuros viaxeiros. Cun grande
aporte fotográfico e documental, a guia
convida a percorrer a histórica rota qúe fica asi
ben sinalizadabaixo o convite de
Malinowski:
"En automóbil
chegarás máis
rápido.
Camiñando chegarás máis lonxe.
Elixe ti mesmo".
Á xeito para os
que queiran elexir
calquer. ponto de Galíza oú o Bierzo
para comezar a sua viaxe. •

-

Mais se perdeu
en Cuba trae

canta de libros

De Ponferrada a
Compostela en libro
•
Antón Pombo oferece unha Guia

A mesma ocasion de comprobar
con que <loada naturalidade os
·de Máscara moven ao público
para a risa ou a perplexidade,
poderia, se cadra, aproveitarse
para reconsiderar a dixestioñ. rapidísima do teXto que malbarata·
estados de emoción en certos
episódios coma o do barco afundido. Algúns perfis da representación sen desba5tar poden pare~
cer xestos de complicidade co
público pe~ro
non o son.

Máscara estrea

23

Recomendamos aos
Institutos a
discusión
sobre a
-guerra de
Cuba ~ista
desde a
óptica
personal

aos ollos unha demanda
crecénte de
comédia capaz de espir o
. mito, a mentira, e Mascara é un grupo
cun enorme
capital nese
eido e ' sen as
cargas do ar- dun soldado
mistício co galego e
cacicato uni- versal, que si outro
ten .outros español.
compromisos
e ben amarrados no teatro
de hoxendia.
Esta debe ser a ocasión para recomendar aos institutos a discusión
sobre a guerra grande de Cuba
vista desde a guerra personal dun
soldado galega e outro español
por salvar a pel. Son o reverso da
gaiola das palabras grandes nas
que se ineteran Cánovas e Romero Robledo. e representan entre gargalladas unha via de alta
eficácia para desmitificar a guerra
e o colonialismo.•

O Quirico
de Bemardino
É un como antigo "extendid~ por Galicia adiante" que lle contaban a avoa
e a rriadriña a Bemardino Graña de cativo. "Tiven a fortuna de oir a maiores
e pequenos falando sempre en galega, contando
causas interesantes, e sen
molestias, sen
interrupcións
de teléfonos, de
televisións, de
motores a fungar .. . Tiven a
ventura de andar
entre xentes que
posuían o gusto, o
gran pracer das
historias ben contadas"·di. Bemardino Graña e por iso
escrebe agora o conto O Quirico· lambón (Xerais) con coridas ilustracións
de Ánxeles Ferrer. •

Momento poético
de Arturo Casas

G. LUCA DE TENA

. _Arturo Casas vol ve á poesia na colección Leliadoura de Sotelo Branca con
Momenturi:t, un
libro que para o
autor "clausura
un ciclo, talvez
tamén un xeito
de concibir a lírica e o, proprio
exerc-ício persoal
da escrita". Ensaista e crítico,
Casas -especialista na obra de Rafael Dieste- recala de novo na poesía
despois dos seus anteriores libros Som-

O debate poético do novo milenio
Poesía de expresión esencial e contida, case
minimalista, que amosa unha ollada existencial
sobre o transcorrer do tempo, a perda do espacio
propio e a soidade do individuo. A casa ou a
sombra que nos illa, al lea e individualiza.

bra de unidade e Pedra de Nadir.•

Todos os nomes
de Saramago

cas~ ou

José Saramago pon en cuestión na sua
última novela Todos os nomes (Cam inho) á socüedade burocratizada na
que, a pesares das múltiples canles, impera a incomunicación entre os indivíduos. Un funcionário fai acópio de documentos de persoas coñecidas
até dar coa ficha dunha muller que o vai
chegar obsesionar de tal
maneira que comeza a sua busca
conformando unha aventura na
, que se adentra na
biagrafia da misteriosa personaxe. A
pesquisa vai dar no
campo~anto que o narrador situa baixo
o epígrafe de "Todos os nomes". +

sombra

RAFA y1 LLAR

¿É o almorzo unha situación a camiño e~tre
o costume e a utopía?
.¿Narra afame un estado anímico onde a ú,nica
saída é o almorzo?
¿Son os poetas animais físicos de linguaxe?

XERAIS

Premio Cómaros Verdes

~"
~~

O almorzo do pintor de
·iconos Andrei Rublev
CLAUDIO PATO
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Leituras
111

Lanzar
·mundos
no mundo
Autor: Caetano Veloso.
Título do disco: Livro.

Miranda. A séguir da publicación do texto, un editor norteamericano encontrou que ali se
podia insinuar un libro. Verdad.e
tropical, o resultado, foi "urna
oportunidade de valorizar e ituar a experiencia da música popular brasileira em termos mundiais". Leva sendo o mái vendido no Brasil por vários meses.

Editorial: Polygram do Brasil.
Título do libro: Verdade tropical.
Editorial: Companhia das lenas.

Infecciosa. Asi resulta a audición do Livro do Caetano. Non
paras de ouvilo a todas horas, e
o disco non sái da máquina.
Comeza cunhg. invitación ao bai:
le (Vem, eu vou po11.5ar a mQ.o no
teu quadril), e', tras un par de acordes de guitarra, entra -e xa non
acouga nos 55 minutos- a apoteose da percusión. A frente de ondas enerxiza o cuarto, acóplase á
madeira do chane golpea o peito.
Timbau, torpedo, caixa, pandeiro, afoxé, bateria, tambor, recoreco, agogo, · maculele, d'jembe,
surdo, chocalho, conga, aro de
bacurinha, repique ·grave, tim bau de baqueta, triángulo, sinin- ·
ho, marimba, vibráfono, carrillón, kalimba, tambores sampleados, talking drum, block, pratos,
batería con bombo preparado,
loop do Chiquinho, tubos de
PVC, steel drum, campana, saba,
tonéis, atabaque, caxambu, tam9orim, rum, rumpi, lé e palmas.
E irresistíbel a tentación de nomealos só polo ritmo dos seus
nomes, ainda que hai que ser un
profisional da música, e moi especialista na brasileira, para os
identificar todos. Nos 14 t).Úmeros soan non menos de cuarenta
instrumentos de batida, todos
coa sua textura orgánica, sua ili~
mitación tímbrica, exquisitamente misturados e formando
un colchón, un fotón xaponés,
seguindo o gosto exótico e cosmopolita do V eloso, no que deitar. .. o verso, sobretudo o verso.
Caetano sempre quixo ser poeta
por outra via. E xa aos poucos
anos de ser cantor popular, un
poeta confirmoulle que a poesía
mudara do impreso para a canción: "Esse cultivo da palavra
cantada que encontra excelencia em Dorivc;i.l Caymmi tal como ele foi ouvido por Joao Gilberto é ·o filtro seletivo da bossa
nova: produziu a guinada na
música de T om· Jobim e na poesía de Vinicius. E era tudo que
de mais exigente eu podia conceber em termos da arte de combinar palavra & som, como explica Augusto de Campos o motz el
som .proven\:al de Pound".
Sinteticamente, a semellanza
entre o seu traballo e a poesía
dos trovadores provenzais.

o

El pon a énfase sobre a adecuación das palabras á música; a palabra cantada recebe o tratamento máis alto que se pode
imaxinar: sempre espontánea e á
vez pasada por unha peneira estrita. As cancións parecen existir por conta própria, pero a perfección da simplicidade, lograda
pola exactitude das palabras e
dos acordes, descobre un autor
rigoroso. Son o que as cancións

deben ser, o que as boas cancións
sempre foron e sempre serán.
Un grande cantor pode, coa máis
subtil aceleración ou deceleración d unha frase ou a inflexión
de unha única sílaba suxerir angústia, perda, desesperación ou
calquer, todas as emocións. E nes-

te disco faino Caetano en suavísimas melodías, con arranxos de seda (Vocé é minha, Manhaw, Minha voz, minha vida), tiinbaladas
furiosas (Nao enche, Onde o Rio é
mais baiano), bossa nova clásico
(Na Baixa do Sapateiro), unha
cantiga de berce (Un T om, para o
seu filliño e para o Jobim), unha
onomatopeia africana (How beautiful could a being be), un recitado estremecedor (O navio
negreiro, coa sua irmá Bethánia),
a resposta cariñosa ao Para todos
· do Chico Buarque (Pra ninguém)
·e o leit-motiv, Livros, obxectos
transcendentes, a radiación dun
corpo negro apontando para a expansión do Universo.
Hai anos, o New York Times pediu ao Caetano Veloso para escreber un artigo sobre Carmen

J

Ai queda 1so!
Grupo: Salrerium.
Título: ¡Ai queda isa'

canta de discos

Cunha agradecida mestura de rock e
folk, os once temas apresenrados agora
polo~ Salterium non poden deixar de
evocar á maneira de entender a música dos Celtas Cortos, pero, á vez marcan un sino moi persoal tanto no son
como nas letras dos temas, todas para

FERNANDO CARBALLA

jlf----------

ser escoitadas con atención. Desde a
mensaxe lanzada en Calle o tren que
di: "non deixes que leve o vento esas
palabras/ tan arriscadas, que falan do
pracer de resistir" até a poesía urbana
de Do mito á toupa, un dos temas con
máis forza, nó que se retrata un tempo
no que "hai, homenaxes, impostas,
chantaxes,/ e sen equipaxe eu ouso dicir/ que o mundo é de tolos, a sorte de
poucos/ de tontos os moitos que estamos aqui". Editado co selo Trebón de
Suso Vaamonde, Ai queda iso·t poderia
ter moi boa saida se os circuitos musicais funcionasen ao xeito. Da pouca
música rock con mestura folk cantada
en galego. •

Editorial: Produccións Trebón.

Baixo o marchamo de rocanfol sae este
primeiro traballo discográfico do gi-upo
Salterium, coñecido abondo na comarca de Vigo polas suas máis de sesenta
actuacións en directo. Despois de ter
- comezado na música tradicional e ter
pasado polo folk, a nova mist~ra musical apresenta unha sonoridade nova
que busca, a meio tamén das letras das
cancións, 11ovos seguidores para a sua
música, ben axeitada para a esmorga e
a diversión.

Constitue un roteiro intelectual,
unha guia estética, a descrición da
peripécia dos
xóvenes artistas -do Brasil
nos anos 60 e A audición
70, no con- do Livro de
fronto coa ditadura mili- Caetano
tar, as briga resulta
musicais en- infecciosa.
tre a corrente
nac ional-po- Non paras
pular ("o que de ouvilo a
Chico Buar- todas horas,
que buscava
o disco non
( ... ) , se agarrava a pureza sái da
dessa linha, máquina.
sem mostrar
recepti vidade
as exterioridades falsamente modemizantes") e
o tropicalismo (o próprio Caetano, a poesía concreta, as referéncias cruzadas, a música máis moderna; a tradición máis profunda,
a adoración por Joao Gilberto, ... ).
Altamente suxestivo e compañía
p·erfeita para livro. +

Segundo _disco ·
para os Kashbad
Autor: Kashbad.
Título: Distantzia.
Editorial: Esan Ozenki.

Da mestura que nas letras fa¡ o g¡:upo
basco Kashbad, integrando elementos
intimistas na análise da sociedade e da
realidade máis inmediata, xa deran
coma no seu primeiro traballo, gravado en 1996. Neste segundo compacto,
a última cea convertese en primeira e
reune nun banquete a vivos-, presos
ceibes e mortos no camiño da liberdade, e a suavidade dos bicos deixa paso
a unha reflexión sobre a soedade en

·

Francisco X. Femánde:i: Naval.

Encontros na
Ribeira Sacra
Autor: Franci co X. Fernández Naval.
Título: Sombras no labirin ro.
Editorial: Sotelo Blanco.

O romance de Femández Naval
non é de doada clasificación. A
persoaxe central, Carlos, ofre
unha crise exi tendal que o puxa a deixar a familia, traballo e
amigos e fuxir cara a memoria
dunha nenez feliz que o permita
comezar de novo.
Marta a súa dona é unha muller que afastada de pasadas veleidade progresistas asume o
seu rol de nai de familia e me mo ata o final coma recuperadora do fillo-e po o e carriado.
Ata aquf dúas per oaxe de novela ex i tencial po t modern a.
Un comí ario e pecialista en redes intemac ionais de narcotráfico e unha relación coas mullere
de am r-medo que xunt c
eu compane1r pod rían formar a trama policial dunha a
novela negra.

Tormenta de desexo. A estupenda voz
da cantante Sorkun Rubio dá unha de
cal e unha de area: as palabra e os
versos contrufdos con elas deixan ver
a mesquindade, a mentira, a humillación e a inxustiza que respiran. Xunt
a Sorkun, os dous Gorkas e T xiki
completan Kashbad, de Renteria. Gravan en Esan Ozenki e amasan, mália a
tendéncia ao hardcare e ao reggae, os
diferentes xeitos de concebir a música
dos grupos bascos actuais, e concretamente no selo de lrun. Atrévense coa
melodia dun proverbio saharaui que
di"porque o que che contaron pode
non ser verdade, se che mentian. Pero
o que ti viches cos teus próprios olllos
sabes· que é cerro; proclamarás esa ver. dade e xa non te deixará porque o viches". Mália os once temas con titulo
no disco, os de Renteria regalan carro
. cortes máis, ao xeito das grandes bandas, coas suas probas de ensaio. •

O

r t da p r
c múns a utra
tempo: prostitutas, macarras, salteadores de vellos Unha
nas aldeas, novela que
labregos e se lé dun
tendeiros que
forman parte tirón e que
do retrato mesmo ten
dunha paisa- aportacións
xe común e
moi real do orixinais ao
agro.
noso

Forza e inte- panorama
res~ especial literario.
teñen o cazacobras e a ve-'
lla memorizadora de cartas sen destinatario.
Ambos os dous forman parte
dunha tradición tráxico-máxica
da nosa literatura máis séria. ·
A muller é unha das persoaxes
millor trazadas do romance e
(Pasa á páxina seguinte)

·GuieirQ
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CULTURAL

(Ven da páxina anterior)

lernbroume un conto do último
libro do escritor do Courel, Xe,
sús M. Marcos.
Poña,mos pois todas estas persoa,
xes nun espacio común onde vi,
ven ou viviron nun tempo, xun,
to cunha descripclón paisaxísti,
ca moi ben lograda e unha trama
entrelazada con moita dignidade _
e teremos como resultado unha
novela que se lé dun tirón e que
mesmo ten aportacións orixinais
ao noso -panorama literario.
I

Na miña opinión: perfectamen,
te recomendable.•
X.M. DE CASTRO ERROTETA

moitas · máis, terna que tanto
preocupa nunha literat_u rá que
desde Cantares -Rosalia- está
sempre. a descubrirse/descubrir,
nos como protagonistas dunha
história allea que pouco se ase,
mella á nosa própria. Pois sepa,
ra os adultos é unha aventura,
imaxínense para ·os adolescen,
tes . Ou, cando menos, iso é o
que pensarnos os adultos, que
adiviñar o que pasa polas suas
cabezas é labor moi complexo e
que case sempre leva ao fracaso.
Vaia, que o mesmo pero con
destinatário claramente selec",
clonado no ambito da mocidade
é un reto do máis cativador que
podemos agardar. Pero ha de ser
a escrita de alguén xa medrado
quen se encargue de adentrarse
en semellante fraga; os que van
ser protagonistas están excesi,

vamente ocupados noutras pi:a,
xes -na maioria de casos, . que
tamén hai quen o fai partindo
da escrita e ainda que nunca a
dea á luz tarnpouco vai perder
ese valor de descoberta- que a
nós poden parecernos iritras,
cendentes.
Eis o mundo no que vive Anxos
en tempos de chÚvia. E no que
morre. Pretexto co que o autor
crea unha série de personaxes en
procura da sua identidade. E é a
mesma Anxos a que _inkia esa
búsqueda, a través da·primeira
persoa do seu diário, e· constitue
unha apreciábel parte do discur,
so. Xustamente cando Ramón, o
seu irmán, o atopa, comeza a
plantexarse a hipótese -de que a
marte de Anxos non fora acci,
dental. Para que a hipótese sexa

Arredor
dos outros
Autor: Miguel Vázquez Freire.
Trtulo: Anxo en Lempo de chuvia
Editorial: Xerais.
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algo ~áis· que is() e se tome mo,
tivo existencial, engádeselle un
informe policial pouco preciso,
. o devandito diário, un soño
-despois haberá outro-, e o pou,
co coñecemento de Anxos xun,
to á necesida,
de imperiosa
de gardalJilOS
na memória a Un cóctel
m .e i r a n d e

cantidade de
infor~ación

para que se . _
nos apareza
como un
proceso
detectivesco,
falácia da
que o
narrador procurará
non

en torno as
persoas queri, .
das e desap·a,
reciclas . ·En.
fin, cóctef
para que o re,_
lato se nos
apareza como
un proceso
d etec tiv e-seo,
falácia da que desenga~ o narrador
procurará narnos.
non desenga,
namos . A ai:-,
gúcia de pre,
sentarnos 0
relato como se un típico discur,
so detectivesco fóra, será, asi
mesmo, a trampa que tr_aizoe tal
falácia. Moi .lóxico porque non
se producen avances, non apare,
ce cousa n·engunl).a q.ue sinale,
ou cando menos que o tente, al,
gún tipo-de culpábel, personaxe
imprecindíbel neste xénero. fá,
lase do mundo das drogas, pero é
un mundo que só ten· forza can,
do está en escea Alber (ou debe,
ra escreber Álber?, como creo
que quixo escreber o autor. En
realidade, Ramón o que primeí,
ro descobre é a Sandra. E dela
vai tirar as forzas suficientes para
dar cabo ao seu propósito. Asi é
como coñece a Nando, Xurxo,
Dani e a· mesma Anxos, outros
que tamén se achan nese difícil
camiño de buscarse a si mesmos.
Con outras palabras, unha pre,
ciosa oportunidade para saber
cómo son e se fan os demais .
Porque ademais do diário de
Anxos está outro valioso docu,
mento, as fitas gravadas por
Xurxo. En definitiva, recurso
hai para falar de todo o que os
adultos pensamos que interesa a
un adolescente: sexo, mistério, o
mundo relixioso, música de ga,
raxe, drogas, sida ... Cun intere,
sante xogo de narradores. Un
narrador omniscinte en segunda
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persoa que acada unha comuni,
cación rooi directa co leitor; ou,
tro en inverosímil terceira per,
soa dá canta dos soños de Ra,
món; a primeira persoa do diário
de Anxos; a neutralidade das fi,
tas; e, para rematar, a hábil con,
versión do narrador en segunda
persoa en pouco convincente
narrador protagonista. Máis pa,
rece estudo experimentalista
que praxe convencida. Nótase a
falta dunha releitura atenta. De ·
ser feíta, revelaría ao autor que a
novela vai a menos xustamente
onde debería ter os momentos
climáticos. Ou iso ou ternos que
considerala corno aglomeración
de lugares comuns, sempre .tópi,
cos por moi interesantes que se,
xan, pouco orixinais.
Algunha que outra intromisión
autorial na voz do narrador, a
configuración das personaxes
(non todo o rexa que debera, ás
· veces son pouco verosímiles), a
adecuación do xénero ao tema, a
estructura da descoberta, o dis,
curso como iniciación, a mensa,
xe ... De causas asi debería falár
agora. Pero hai outros aspectos,
menos literários pero máis gra,
ves, dos que urxe falar. É triste
chegar a esta conclusión, pero
inevitábel: xa que a novela se
presenta en colección pensada
para leitorado en idade escolar,
un dos seus mellares usos é o lin,
güístico. E non polas virtudes,
entre as que cabe citar o uso de
língua asequíbel a calquera leito,
rado. Xa reiteradamente nos te,
mos queixado dos maltratos a
que se ve sometida a língua. Pois
este é de campionato, ben pode
empregarse como texto sobre o
que facer exercícios de corree,
ción ortográfica, gram·atical e
sintáctica. T emos cheismos sen
conto, teísmos sen número, ana,
colutos vários (por falta de signos
de pontuación, acentos, pausas,
palabras, letras), palabras traca,
das (sobre todo no verbo), vaci,
lacións no uso de artigo diante
de posesivo, vacilación no uso de
contracción co demostrativo,
confusión no uso da contracción
persoal átona de terceira persoa...
para que seguir?
· Míguel Vázquez Freire é capaz
-de ben mellares causas.+
XOSÉ M. EIRÉ

OI?tNIÓN

¿QUE FAI UN DICCIONARIO COMA TI NUNHA NOVELA COMO ESTA?
Malia todo o que evolucionou a novela nas úl,
timas décadas, parece que moitos seguen lendo ·
as novelas coma se fosen exercicios de prosa
poética. O que se salienta de moitas delas é o
estilo a riqueza de vocabulario, coma se fosen
diccionarios, informes de ong's _lingüísticas, co,
ma se o futuro do idioma debera depehder de
que os narradores metesen ou non palabras nas
súas pequenas arcas da alianza, en pequenas
caixas de crionización idiomática, onde salvar
esas verbas que os galegofalantes van deixando
de usar por mor do polilingüísmo.

}AUREGUIZAR -

'Lmos

que ver
continuamente
como se rifa
ás novas ·
xeracións
de novelistas
pola súa
excesiva

Un escritor pode partirse .o inxenio dando ca,
bezazos contra o ordenador na procura dun
argumento, dunha histo ri a atractiva e orixi,
nal; pode pasar tazas e razas de café encaixan,
do as tramas, creando matices para dar viveza ~americanización"

ás súas persoaxes, tentando non perder _o rit,
mo ó longo de douscentos folios, pero, como
a súa prosa non estea ~hea de palabras benso,
antes e mbi galegas, moi enraigadas no que
era idioma hai cen anos, lévaa clara·.
Parece que o novelista recibe unha continua
invitación a dotar ós diccionarios dunha trama
-unha metáfora sobre Galicia con boas dóses
de sentimentalismo, por exemplQ- para que se
lle recoñeza a calidade. Calquera pode inten,
talo na súa propia casa e facerse novelista, P<?r'
que o que se yalora son os exercicios de piro,
tecnia narrativa, o que se valora é apabullar
con coñecementos lingüísticos latifundísi:icos·
ós lectores non avisados que confunden un
texto axeitadamente recargado cun bo exer,
cicio de estilo e que confunden unha prosa

moi traballada que se vai expandindo ó longo
de douscentos folios cunha boa novela -que
non exclúe unha prosa traballada- .
Ternos qt.Je ver continuament<:! como se rifa
ás novas xeracións de novelistas pola súa ex,
cesiva "americanización", por non seguir
máis as andainas dos clásicos galegas, cando
eses clásicos chegaron, en moitos casos, a
acadar tal -recoñecemento facendo obras in,
fluídas polas vangardas .da súa épo.ca, que
non estaban en Betanzos nin na Mezquita,
senón nos países centroeuropeos. E a posta 6
día da literatura galega de arestora debe fa,
cerse -interesándose polo país que mái? está
innovando nestes momentos e que é o de
Moníca Levynski; hai moito que chuchar alí
para mamar na casa.•

•
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praban cadros a prezos sobreval9,
radas, que produce un estado de
crispación -entre artistas e qnha
verdadeira "guerra de cóbados"
segundo expresión dun deles.
· Glória Maure negárase a aceptar
para o fondo do CGAC a obra
comprada pola Xunta ,efectuada
a moitos dos pintores e escultores
que criticaban a Maure- xa que
non a consideraba co incidente
coa liña que tiña previsto seguir
nen adecuada para comezar a an,
daina e este feíto orixinara forres
críticas. Agora, despo is da sua
destitución e anunciando o cám,
bio de traxe¿tóri a ,desmentido
nun primeiro momento no que se
anunciaba a continuidade da liña
artística, o CGAC ven de com,
prar en Arco obra de Leiro, artis,
ta ao que G lória Moure lle pe,
ctiara as portas. A pe ares dos for,
tes investimento do CGAC e do
despregue de carto para moitas
instalad , n e expo ición , hai ar,
ti tas que teñen obra vendida ao
cen tro desde hai máis dun ano
sen ter cobrado polo d agora.

Un por cen t de obra

Unha sala do Centro Galego de Arte Contemporánea e unha obra de Medardo Rosso, artista que pasou polo centro.
-

~

O PP teme ás cantas do Centro
Galega de Arte .Contemporánea
~-

O control dq un por cento de obra pública adicado á arte

O ce e de G lória Moure non é
alleo tampouco á dinámica para
a po íbel reimplantación do des,
tino con fins artístico do un por
cento dos investimentos en obra
pública e do control da comisión
que xestionaria as compras. Pr ,
dúcese asi un agudo tira e afrou,
xa de intere es entre a Ponéncia
de A rtes Plásticas do Consello
da C ultura, a recén criada Aso,
ciación de Artistas, a Dirección
de Pat rimónio e o próprio
CGA C. Esta seria unha das ra,
zóns que conducirían a Sicart a
querer controlar a xestión do
centro e as organización de ar,
cistas e críticos para que os miles
de millóns xerados con esta fon,
te seguisen a sua liña clientelar.
Seria á sua vez unha baza de po,
der para Pérez Varela dentro do
próprio partido xa que no tema
pode verse afectada a con ellaria
de Cuiña, se desde Cultura e
decide adicar parte de e fond a
prospeccións arque lóxicas que
poideran paralisar nalgún mo,
mento proxecto de
ra pro,
mov idas por P lítica Territorial.

enfronta ás famílias do partido
*

O que nun primeiro momen to
semellaba apoio unánime ' do
A situación orixinada polo cese de Glória Moure no Centro Galego · mundo da arte a MÓure pasou a
de Arte Contemporánea .(CGAC) mudou de ·rumo nos últiffios dias, - verse comó o mantenimento
dunha determinada liña que
pasandci da protesta a unha tensa· sitliación de espera. Agardando o
nome que a consellaria designe para ocupar o cargo, os artistas afins
transcorrra por un único circuito
comercial ligado a certas ga1e,
a Moure traspasaron a sua protesta a Madrid e-o caso está a provo..
car os máis importantes tonfficfos dentro dó pp.que tén medo a que
rias. Glória Moure fora proposta
-áXuntá poló"Consello da Cultu,
a presión política -nómeadamente parlamentar- lle obrigue a facer
ra, e son os -artistas que forman
públicas as contas do centro. No tempo de Moure tiveron responsabilidade sobre o .CGAC dous conselleiros ;de distintas famílias do - pa:f te" cleste' o-rganisrrio os que
máis teimaroH na·sua defensa.
PP ..Portomeñe e Pérez Varela, que tamén promovera o cese do seu
antecesor no cargo- e dependeu de duas ·diteccións xerais distintas • .
· O artista .Ánxel Huete, ·que en
Todas as fon tes consultadas no
nbs.vários núcleos de poder que sé
noÍne da A-sociación de Artistas
ámbito do mundo artístico foron
están a mover no mundo ·da arte.
,criada rete~temente ao igual
aportando dados da situación ac,
Mesmo os artistas que sairon de
que a Asociación de Críticos de
tual, pero sempre despois de ser
seguido en apoio da directora des,
Arte, promovida por Gloria
tituida trasladaron o debate a Ma,
-Maure, se apurara en apoiar á
garantido o anonimato, o que dá
drid ·,nos días de celebración de
a medida do estado d~ espera da
anterior direct.ora, está a receber
situación que fai que incluso· os
Arco, coincidindo coa manifesta,
críticas por parte de membros da
posicionamentos primeiros que,
ción pola liberdade de expresión
sociedade por telo decidido s.e n
den silenciados pendente do ta~
en Cqmpostela, logrando xuntar
unha asamblea prévia e o tema
miño que tome o conflito até 9
un grupo de intelectuais e artistas
vai ser tratado nunha próxima
momento moi revolto. Os crea,
xunta. O c·onflito do CGAC
que denunciaron o cese, un feíto
dores temen as repercusións que
deu tamén a medida do descu,
que pala contra tivo unha escasa
poidan ter .as suas manifestacións
repercusión en Barcelona.
bri.mento da xestión da arte
CARME VIDAL

contemporánea como xenerado,
ra de gañáncias o qu e fa i máis
atractivo ainda o seu control.
A polémica pasou de enfrontar
liñas ~ rtísticas disünt as a se
centrar nun problema interno
d o '. pa-rtido do governo. O
CGAC pasou .nos tres anos·-de
dirección -de Glória Moure de
dep~nder da 'Dirección X eral de
Cultura rexentada pqr Homero
Pérez Quintana na xestión do
anterior conselleiro de Cultura,
Víctor Manuel Vázquez Porto,
meñe, a estar baixo o control do
director xeral de Patr·imÓnio,
Anxo Sicart no mandato de Pé,
rez Varela, responsábeis políti,
cos estes do polémico cese' da
directora artística.
Subxace tamén na polémica· a
necesidade para moitos artistas
do mercado institucional ,desba,
ratado a fins dos oitenta e come,·
~os dos noventa no que se com,

investimento en arte qu
den xerar a partir de ag ra. Que a
oposición parlamentar insi ti e n
pedir as comas dos últim s anos
fai fre mer ao partido que rexen ta
a Xunta. De todas maneiras, a
xest ió n económica do CGAC
, non difería en grand e medida da
desenvo lvida arredor de Galiza,
T erra Única, da que foi comisário
xeral Xosé Manuel G arcia lgle,
· · sias, agora director·en funcións do
centro de arte contemporánea.
Demándase asimesmo, a raiz do
conflito, un debat e profundo
· sobre o futuro do Centro Gale,
go de Arte Contemporánea á
marxe do enfrontamento entre
artistas e comisários de. exposi,
cións, á vez que parece unáni,
me o desexo de que h axa unha
maior preséncia e protagonismo
da arte galega actual. O centro
. ten tamén que ter· capacidade
de ser plataforma de proxección
no exterior aos nosos próprios
creadores plásticos. • '

Gw~o '.
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OPtNIÓN

SIZA DEBERIA SER O CONSERVADOR bO EDIFICÍO DO CGAC
Agora que xa deixaron de ouvirse, de momento,
os "desplazamentos,, da policía, xa comenzan a re,
poñerse as feridas (por certo que desexamos un.
pronto e total restablecemento ás vitimas) e se
enfriou a viruléncia dos primeiros intres despois
da expulsión da que fara directora do Centro,
agora, decíamos, é tempo de que se recomence un
sereo debate arredor de cal debe ser o papel do
CGAC no contexto da política cultural ·galega.
E, ainda que recoñecemos que ó fundamental
deste debate debe ser a política de programación
do centro, discusión que deixamos para os espe,
cialistas do tema, a nós compétenos falar sobre o
esceario onde esa programación vai ter lugar, ou
sexa no edifício do CGAC que proxectara o ar,
quitecto portugués Alvaro Siza Vieira.
Despois da expulsión de Gloria Maure e dos
cruces de acusacións de ámbalas duas partes en
litixio, rnoito nos agradou ler que "Cultura
plantea a reordenación do edifício de acordo
coa sua distribución arquitectónica orixinaP'
como dicía a Voz de Galicia do xoves 12 de fe,
breiro deste ano. Nese sentido ·o Conselleiro de
Cultura e o Director Xeral do Patrimonio Cul,
tural pretenden "a habilitación dunha das esca,
leiras que permitían percorrer tódalas salas do·
imoble e que fora tapiada pola anterior directo,
ra". Tamén está en estudio "a retirada dunha
parede que rompe a armonía espacial das salas
deseñadas por Alvaro Siza e que impiden, ade,
máis, contemplar desde unha perspectiva dife,
rente as exposicións na sala agora denominada
Doble espacio". Finalmente e segundo o mesmo
periódico, Patrimonio acondicionará a Bibliote,
ca e a Librería "dependencias que non chegaron
a rematarse nunca a pesares de estar presuposta,
das no seu momento".

XAN CASAaELLA

XosE C. GoNZÁLEZ

'E

.

oi do naso
agrado a noticia
da reforma
porque
pensabamos que
o edifício fara
mal tratado e
mal
aproveitado"

Decíamos que foi do naso agrado a noticia por,
que pensabamos que o edifício fora mal tratado ·e
mal aproveitado por Gloria Maure. En Xaneiro
do 97, nun artigo da Revista Obradoiro (editado
polo Colexio de Arquitectos de Galicia) escribí,
mos que o CGAC tiña sufrido unhas monstruo,
sas transformacións que tiñan convertido o edifí,
cío en algo diferente do proxectado ·por A Siza.
Ainda que recoñecíamos que esas transforma,
C:ións non afectaban á estructura portante do
mesmo, sí que afectaban á orden espacial e cr€a,
ban un equívoco respecto da súa autoría.

que. o autor o sabe facer, enriquecido agora por es,
ta primeira experiencia de funcionamento que
compensará, sin dúbida, aquela carencia de pro,
grama inicial con qu~ acometera o proxecto.

As transformacións referíanse non somente á fa, ·
masa escaleira, Biblioteca é Librería partes fun, ·
damentais no funcionamento do ~pacio e que
agora se van a repoñer, senón tamén ao peche de
impedimento de acceso á te,
algunhas fiestras,
rraza, á supresión de parte da moblaxe diseñada
ex,profeso, etc., elementos todos eles que ~on se
mencionan como obxetivos da reforma. Estas ca,
rendas, que poden ser debidas ás transcripcións
do xomalista, fannos dubidar do alcance real que
vai a ter a reordenación do espacio.

Pensamos que o edifício, ainda que con algunhas
limitacións, é flexible dabondo para permitir que
nel se expoña calqueira mostra de arte contem,
poráneo, si esta se fai con sensibilidade. Si por
ventura se detectara que varias obras artistas
eran incompatibles co espacio do Centro, tarnén
sería un bon momento para cuestionarse por on,
de debe pasar a solución: aumento do CGAC,
especialización do actual en Museo permanente
e constrµcción dun novo Centro, etc.- A decisión
a tomar, en calquera caso, pasaría por un debate
en pr0fundidade sobre a súa importancia relativa
no contexto das prioridades políticas da Xunta.

ªº

Por ese motivo queremos achegar estas suxeren,
das e recomendar que si realmente se quere reví,
talizar o edifício, darlle nova vida a un feto que
nunca chegou a nacer por completo por causa
dunha madrastra que non lle quixo como a un
verdadeiro filio , o correcto sería que chamen de
novo a Alvaro Siza, que él inspecione o Centro e
decida o que hai que "repoñer ou refacer. Non
ahonda con facerlle agora unha maquillaxe super,
ficial, segundo os planos, que o reconcílie co arqui~ecto e coas voces críticas, trátase, pensamos,
dunha boa oportunidade para refundalo de novo
mantendo "o equilibrio armónico entre ~ción,
forma, técnica e semántica" e iso ninguén rnillor·

Non é a nosá intención facer apoloxía do autor
a quen o seu curriculum o avala sobradamente,
é que estamos convencidos que certas obras de
arte, e ésta o é con seguridade, non dében ser
tqcadas por man allea sobre todo si ésta é insen,
sible das sutiles relacións entre as partes e entre
éstas e o todo.
.

e

Finalmente queremos decir, que as intencións
desta segunda etapa, somente nos ·darán con,
fianza si Alvaro Siza é de novo chamado e se lle
fai o contrato de conservador do mesmo (como
normalmente acontece con outros arquitectos
en situacións semellantes), que evite que se volte a repetir esta desafortunada experiencia. Do
contrario, pensaremos que algo terrible, cecais
peor que o anterior, se nos ven derriba.
XAN CASABELLA loPEZ e
XOSÉ CARWS GONZALEZ SEOANE son arquitectos.

A IDENTIDADE DUN PROXECTO NECESÁRIO
Despoi de levantar tal barullo e airear tanto li,
xo polo cese da directora do Centro Galego de
Arte Contemporáneo, podemos tirar xa algo en
limpo. Entendem s que hai un debate, ou crise,
soterrado e que vén de vello e burbulla cara a
uperfície en determinado momentos histórico
de te af . M i cando e te agrama e temo a
briga de mergullarno nel n n empre o face,
m de ididam nte e, as veces, o barco do deba,
te anda a gar te e er , e na di cu ión de e a
leitu a é, e teti am nte, rnái m d ma e van,
gard i ta qu
gr l d paf , bviando falar do
qu realrn nt inter
rn m dern p r ter
a n - cultura ncadernada coa pastas dura do
eclectici m int macionalizado?
e ternos agora que volver a falar de cal é o pa,
pel d CGAC é p rque naceu eivado ao non
definir claramente, e dun xeito democrático,
cal é o seu labor, cales son as funcións que un
centro destas características ten que ter no no,
so país. Até o de agora o CGAC foi como un
lugar indefinido e despersonalizado, sen apa,
renternente unha identidade própria, un lugar
frío e distante, pero un centro manipulado e
manipulador. Este Centro actuaba como se fose
un lugar de tránsito sen pretensión algunha de
ter unha relación eficaz co seu entorno, é dicir
e por utilizar un termo definido por un antro,
pólogo, un "non lugar". Os visitantes andaban
por el como se foran viaxeiros en tránsito por
aeroponos internacionais ou pasando noites en
hoteis que pouco ou nada din do país no que
están. Todos eles son lugares aillados que tan
só xeran soedade e similitude, lugares onde to,
dos facernos o mesmo para ser un mesmo e ser
indivíduos coma os outros. Hai que volver a escribir sobre esas páxinas "borradas" do CGAC
unha nova relación, agora en positivo, e arras,
trar e amarrar esa illa a este rico continente
cultural." pois na Galiza precisamos con urxén,
. cia de institucións deste tipo.
... Pero non debemos esquecer que neste país seguí,

MANuEL VILAR

'Ser un
espácio
receptivo, aberto
a todas as
tendencias
estéticas e que
sexa capaz de
integrar as
diferentes e
diversas
expresión
artístic,as que
hoxe se dan,
aqui e fóra"

a

mos dia a dia construindo e redefinindo nasa
identidade colectiva e, neste proceso, precisamos
de institucións que sirvan de machóns nos que
pausar as travesas nas que sustentar o proxecto
cultural que debe axudar a vertebrar esta vella
terra atlántica. Neste proceso todas as pezas for,
man parte dunha mesma engranaxe, todas son
precisas para que o mecanismo marche ben, polo
que calquera iniciativa que camiñe por fóra deste
proxecto non axudará a lograr esa vertebración
necesária para poder saír con forza <leste século.
O CGAC debe ser máis que o tradicional lugar
capaz de facer que os rnateriais culturais pasen a
ser obxectos de arte, debe ser moito máis que·
un simple centro rememorador. Teria que ser
un foro para a representación cultural, a expre;
sión concreta da realidade sociocultural na que
se asenta. Este museo "debería funcionar corno
o Centro Nacional das Artes Plásticas de Gali,
za, como centro nodal dos demais museus que
teñen pintura e escultura contemporánea e con
especial atención ás artistas e aos artistas gale,
gos, tanto nestas artes como en arquitectura, fo,
tografia, deseño, etc.".

As funcións primárias dun museo ou centro de
, arte desta5 características empezan por ser un es,
pácio receptivo, aberto a t.odas as tendencias es,
téticas e que sexa capaz de integrar no seú branco
espacio as diferentes e diversas expresións artfsti,
cas· que hoxe se dan, aqui e fóra. A aposta do
CGAC até agora por"unha_determinada.liña es,
tética foi unha política decidida de exclusión e
negación de certas prácticas artísticas e a poten,
ciación doutras, vinculadas estas a determinados
centros de poder e galerías de arte. Hai que rede,
finir e perfilar de novo esa política expositiva
neste Centro, x:a que é un lugar privilexiado ppra
presentar unha im;uCe de "Nós" en pé de igualda,
de cos "outros". Mp.is até o de agora esa política
expositiva miraba máis por amasar o que non somos ·que por axudar a dicimos e sinalar o lugar
onde estamos ou debíamos estar. O CGAC teria

que ser "a ponte que unise Galiza co máis notá,
bel da arte actual realj.z°'da fi;Sra dela".
Outro cami~o polo que debemos andar máis é o
. da potenciación dunha colección permanente.
Non é preciso entrar en competición con outras
coleccións xa existentes no país, nin a existén,
cía dunhas coleccións debe limitar os rnovemen,
tos cara a búsqueda doutros xeitos de comunica,
ción máis de acorde cos novas tempos. Pero si
hai necesidade de ter aí unha serie de obras que
amasen 3: evolución da arte dos nosos días e que
resposte ás necesidades e ás inquedanzas dun
amplo ábano de artistas, e público en xeral. Esta
coleccion permanente ten que ter un enorme
valor explicativo, pero tamén debe actuar, en _
certo modo, como contención a fugacidade da
pasarela, á simple cultura do espectáculo.
Tamén ten que ter un aprov~itamento didáctico, investigador e de conexión con outras acti,
vidades culturais. Neste senso non podemos en,
tender un centro destas características sen unha
boa biblioteca especializada en temas de arte
contemporáneo, á non ser que se pretenda ago,
char e manex.a r a información para ter máis po,
der e facer dá arte dos nasos días unha arte flexible para moitos cidadáns, unha arte minoritá,
ria e de costas .á realidade na que vive.
O CGAC ten .que ser un espácio para· o encon, -.
tro, para disfrutar da serenidade do seu amblen,
te, un lugar para relaxamos, para gozar e apren,
der ollando a arte alí exposta e, esta, ten que ·ser
representativa do que se fai nos nosos di~s. De, _
be ter vida própria, rezumar vitalidade por todos
os poros das . suas paredes, debe xerar vida no
seu entorno e contaxiar vitalidade, cousa que,
até o de agora, non logrou. Deixemos, tamén, as
descalificacións simplistas tipo "agora queren
poñer a vaca e o grelo", corno arengaba unha
profesora unive_rsitária aos seus alumnos. Neste
aspecto só queremos que non sexa un lugar no
que se potencia a desmemória. +
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A cultura castrexa
A lectura do terc.e iro tomo da
Historia de Galicia, editada por A
Nasa Terra, orixinal do admirá. bel prehistoriador Francisco Calo Lourido, titulado A cuitura
castrexa, anímame a repetir unhas consideracións que fixen xa
un lustro denantes de lelo. E que
o espírito de Breogán me p~rdoe:

Ti

do é vago e inconexo na
nosa historia. A certeza absouta non se pode predicar de
ningún dos acontecementos capitais do pasado, nen respeito aos
protagonistas esenciais deles.
Atribúese esta vaporosidade, eita
brétema que desvanece e oculta
a verdade dos feítos, confundÍn- doa coa fantasía, ao sustrato céltico do noso pobo. Mais ahí comenza a confusión: ¿Tiveron,
verdadeiramente, importancia os
celtas na historia de Galicia?
Cada vez a resposta dos doctos é
máis negativ.a. A presencia dos
celtas nesta ponta da Europa soamente sería unha superposición,
unha ocupación tardía e incompleta de certa ClJ.ltura entrañábel,
moitísimo máis enraizada pista
terra, dende a edade de bronce,
ou cecais antes: a cultura castrexa; a dese pobo moreno e meridional, acaso ligur. O pobo dos

posibles oestrimnios' quen ainda
perduran na fantasía popular,
morando nos castros que eles
mesmos edificaron; cuxq misterio
gardan coa súa fama lexendaria e
renombre ancestral de mauros.

P

ois dende o seu orto na
prehistori~,ª cultura _gale-

ga caractenzase pala identificación do auténtico co marabilloso. O pasado prehistórico
patente en mile_s de castros, citanias ou castelos, a índa está
poboado no presente por ises fabulósos mauros: os nosos inmortais antepasados que posúen "a
trabe de ouro ou de alquitrán";
a preciosa viga que sostén ainda
a estructura ideal dunha incerta
civilización galaica.
A eles debe de atribuirse e non
aos entrometidos celtas o máxico
espírito do país: a capacidade de
.invención oral e literaria, artesanal ou artística dos galegas. Os·
celtas chegaron aquí e quedáronse "porque non había máis alá"; o
mesmo que aquil" mozo de Trevonzos que escolleu moza en Corrubedo, porque non existía outro
pobo máis ao Oeste da súa aldea. ·
Xa que os celtas, asegún o ap~
tegma de Ánxelo Novo, son co-

ma o ácido úrico que se deposita
sempre nas extremidades. Quixo
dicer o ex-conde de Grovas, nos
lóbulos das brellas, nos dedos
dos pés. En cambio, ps mauros xa
estaba_n aquí, acaso dende un
milenio antes e ainda permanecen coma tesoureiros de prodi~iosa riqueza que se esconde nas
profundidades dos nosos montes;
pero que tamén- pode aparecer a
flor de terra, coma o tesauro de
Caldas, topado nun cóma~o da
Can le.

P

orque nista comunidade
autónoma dos mauros, a
fantasía faise realidade
coa suma naturalidade e sinxeleza que pode apreciarse en calquer conto de Fole ou de Cunqueiro. Tal vez porque o realismo máxico viñera sendo consustancial coa idiosincrasia galega dende a edade dos mauros.
Quen; prehistoricamente, puidesen ser os seus inventores; dudas de sécul~s antes de que Borges, García Márquez e o propio
- Alvaro Cunqueiro soñaran con
el e escribiran clise xeito á súa
obra marabillosa.
Aqueles mauros que nin sequer
os celtas, nin os romanos, puideron desterrar do derradeiro re-:

dueto d_e Europa. Xa que si damos creto a unha das coplas recollidas por Pérez Ballesteros no
seu Cancioneiro Popular Gallego.

.. .Os de Fisterra son mauros
e os do Son son buchefros
Eran descendentes tales mauros,
sen dúbida, daquel pobo que
exalta · Castelao 1 en Sempre en
Galiza, coma sustrato étnico do
noso país:
"Disque unha tribu de alma viaxeira enfiou ao cabo do mundo,
ao noso Fisterra, onde ficou varada de asombro, ante a inmensidade e o infinito. E velahí como a alma viaxeira dunha tribu
- de Oriente enraizou os seus anceios de coñecimento na pedra
ígnea do noso chan e formou a
primeira capa da nosa nación".

L

ogo viñeron máis ou meno
polo mesmo camiño outras
tribus de alma viaxeira, e
entre eles estarían tamén as dos
celtas saefes, que en Fisterra, ou
en Corrubedo, "vararon os seus
anceios, a contemplaren o sol,
mergullándose nas augas do
mar". O misterio que enxendraba "o terror clásico" na Antigüidade+
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FRANCISCO

A.

VIDAL

Os xenerais da Ulla
Nos límites deste suposto
pobo inimigo, que lembra
a defensa tribal de tempos
moi. antergos, adiántase
·un corre0 para ver se. está
o camiño libre, e se alguén o para, sempre coas
arinas da palabra rimada,
pediralle o pasaporte, en
churrusqueiro castelán.

Oxalá non falte o sol neste Carnaval, para que os
traxes dos felos e peliqueiros, madamitas e xenerais
luzan con todo o seu esplendor nas vilas de procedencia.
Que tampouco falte a
gracia con que invitan ás
disputas de diversión e
desenfado, nin a sorna
con que critican os acontecerñentos do ano, pasadas glorias e despropósitos das autoridades, tales
como as que rememoran
os Xenerais da Ulla.

Alto, ¿quién es ese correo
que traspasa 'mi frontera,
sin enseñar los papeles
que acrediten su presencia?
Ou aquela outra:

-Alto, ¿quién ronda?

E

nfundados nos seus
ricos uniformes mili.
tares do século pasad o, con tricornios dos
ilustrados, algún ros das
guerras carlistas, da de.
cuba e ata da de Marrocos, ou bicomios da Primeira República, que parecen sacados dos bauis
dalgún desaparecido señor de pazo para lucir nestas datas, coas súas bandas de múltiples cores, charreteiras desgasta~
das e o engadido de plumas de
. aves exóticas e fitas de vivas cores, para. resaltar aínda máis a
posta en escena deste exército,
que vai á invasión dalgunha parroquia veciñ.a.
Resalta pola viveza do seu traxe
o propio Xeneral, escollido entre a veciñanza pola facilidade

E o que rolda responde retranqueiro:

-Más alto no puedo estar.
Sobre las patas de mi caballo
que me trajeron a rondar. .

de palabra e gracia para o falar
rimado ({l.rma príncipa,l de tan
aguerrido batallón), subido ao
; cabalo e rodeado, en orde de
elegancia, dos seus correos e
Plana Maior. E aló van todos,
co pobo que non ten o luxo ao
seu alcance, facéndolle coro con
máscaras representativas dos oficios ou simplemente choqueiras,
dando vivas ao seu mandamais,
dispostos a frivolizar sobre .a
guerra ou os i_mpostos.

A

partir de aquí princíp iase unha disputa
na que os tiros se
trocan -polo verso improvisado,
ata que un ceda e permita o
avance di.in dos batallóns. En
caso contrario a disputa pode
semellar unha grande traxedia:
uns ·pretendendo conquistar e
outros apostados a defender.
Cantan que noutros tempos
chegouse a tomar tan en serio
este feito parateatral, que se
acadaban pelexás de grande
magnitude, só pacificadas polo

bo senso da regueifa dos xenerais.

tt

oxe en día para evitar males maiores, o aguerrido
invasor, envía antes a un
dos seus correos pedindo audiencia co xefe inimigo, o que
non evita que se poidan producir algúns rempuxóns entre a
soldadesca que arroupa a cada
un dos Xenerais.
Neste intre, a tralla que os
anima sitúase detrás de cada
un dos seus líderes e estes enfróntanse para dirimir as súas
diferencias, disparándose as rimas improvisadas que aplauden os soldados, ata que, rendido un deles ante a elocuencia do outro, fan as paces e invítanse a uns viños, mentres o
exército forasteiro non deixa
de dar vivas aos mozos e mozas
da parroquia onde agora están
como hóspedes; ou, se o caso
así o require, firman unha tregua:

Pues Señarés esto así_
de momento ha de quedar
hasta que dentro de un año
lo volvamos a continuar.
E logo, pola noite, cada Xeneral
cos seus axudantes, percorrerá a ·
vila pedindo unha contribución
para que este lírico exército se
poida seguir rnantendo, e a
quen lle dá esmola, o Xeneral
en persoa recompénsao botán·dolle un responso de gabanza. •

Manuel
Vidal Vilaverde
'O xornalismo
é un meio fugaz
de transmitir literatura'
Gasto moito do libros de hi tória
e estou a ler o recén editad por
Nigra de antiago anmartin,
Monjes y Boticarios. La Farmacia del
Monasterio de San Marrin Pinario de
Santiago. Tamén os último libros
de poesia de Espiral Maior de Yolanda Castaño e !solda Santiago
que creo que van por bo camiño.
Que recomenda ler?
Aos poetas en concreto convidariaos a que rele an con atención
Estirpe, o excelente poemário de
Méndez Ferrin que é cla.ri.ficador en
moitos aspectos. Recomendaría asimesmo o libro de Francisco Sampedro ldeoloxía e distorsión e o último
libro de relatos de Cid Cabido
Oralmente pola boca, moi interesante e que foi inxustamente tratado
pola crítica que non o entendeu.
Acaba de receber o prémio Puro
Cora por un artigo sobre Fole.
En certa medida é o recoñecemento
dun labor de hai ano . Na pren a
póde e facer literatura en que r
as peripécias de ada dia aqui emo
o ex.emplo d Manuel Mirag- ia
Manolo Riva . O x malí ·m non
deixa de ser un mei de tran mitir
literatura, ainda qu roáis fugaz.
Saiu nestes dias o eu libro A ombra do inimigo en E piral Maior,
como ve este momento na poe ia?

É unha prirnav ra que nalgun intre ten que acougar para chegar á
estación forte do an que é
utono, onde tod é máis segad d pois tamén da efervescéncia d v rán. A situación pola que pasamos
pode ser só un espellismo.
Ten en vista novos libros da sua
autoria. ·
Estou escrebindo un libro de relatos
urbanos e teño tamén un feixe de
artigas xomalísticos que coa publicación como libro vou tirar da fugacidade da prensa diária. Vai sair
en breve e será fundamentalmente
un conxunto de visións e semblanzas de persoas coñecidas, chamarase
Contra o tempo e vai ter un prólogo
de Francisco del Riego. Un pintor
de Y está xa preparando ilustracións
para un novo poemário que xa teño
rematado, titulado As ventanas que
caen máis ao Norte dos Adeuses. +
·Escritor. Vigo 1946.
Obrass: Luceiros fuxidios (1994), A so mbra
do inimigo ( 1998).
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O Trinque

An.troido para darJle ·gosto ao corpo

x~

X 0-

Empezan os dias grandes do
Antroido. Domingo, Luns e
Martes para recebir a prim~~
vera e romper coas imposicións sociais. Como decia o

0

vello médico republicano de
Chantada -e moi apreciado-Mariano Cedrón: "de cando
en vez hai que darlle unha estarricadela ao carpo".•

~

Zw
<( o

di ~

·;:) ~
01
co

z ti:
w

o

o-

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

•••••••••• •• ••••••
Memória ele

Antígona
será
representada
polo CDG no
BARCO o 26
e 27, Xoves
e Venres.

..............................................•.• .... •.
exposta no Museu de Belas
Artes, prolóngase até o
vindeiro 29 de Marzo. A
masera comprende 5 2
obras procedentes dos fundos da colección Argentaria coa característica comun da paisaxe, polo que
tenta recoller os diferentes cámbios e transformacións que experimentou a
pintura da paisaxe na his. tória da arte.

O Barco
•TEATRO
MEMÓRIA
DEANTÍGONA

Durante o 26 e 2 7 de Febreiro o Centro Dramático Galega representará a
obra de Quico Cadaval e
Xavier Lama, Memória de
Antígona. Dirixida por
Guillermo Heras. A obra
supón unha reescrita mod rna do mito de Sófocl s. Os actos terán lugar
na Casa da Cultura, o Xove ás 20 horas e o Venres
ás 22.

A Coruña
• EXPOSICIÓN$

ARNOLD NEWMAN

DE GOYA A BARCELÓ

O regalo de Newman: 50
anos de fotografía é o título
da exposición de fotografía
do americano Arnold
Newman. Trátase de 136
ob ras, na sua maioria retratos, das 176 que compoñen a colección Newman
do Museu Internacional de
Fotografía e Cinema George
Eastman House de Rochester, en Nova York. Amostra abre na Füñdáción Barrié até finais de mes.

A exposición En torno á

paisaxe: de Goya a Barceló,

Carteleira
PAZO. No futuro, a T erra
enfr'ntase ao ataque duns insectos siderais. O belicismo e o autoritarismo quedan caraturizados
pola eleición dos inimigos e polo
ton propagandístico da peltcula.
~O

DESAFIO. Dous homes
pérdense rios boscos de Alaska e enfréntanse ao problema da
upervivéncia e ao perigo dos
Mentres, saen a relucir as grandezas
e mi.sérias humanas. Filme de boy
scouts con moraliria e boas paisaxes.
~INSOMNIO.

IL

Vária paremadrileña enfréntanse

nunha película que peca de lenta e
na que Al Pacino é a mellar baza.
~TREBOADA

DE XELO.
Arnbienrada en 1973, abor-

da as relacións de parella nas clases rneias norte-americanas. O tédio dunha vida doada en exceso
remata en traxédia. Drama que
poderia ter calado na ociedade
dos Estados Unidos.
~NU

EN NOVA IOR-

QUE. Rapaz artista e rapaza
artista riarnóranse e buscan o trunfo. Ambientada entre o mundo intelecrual n rreamericano con pouco humor e un guión sen chispa.

~O HÚSARNOTELLADO. Hi tória de amor e
av ntur na que un nacionali. ta
it liano, a mpanado por unha
dama, fu e, atrav s da Provenza
alpina, do axentes creeos aus-'
ero-húngaros e dunha epidémia do
c lera. on Juliette Binoche e
Olivier Martinez.
~ATRAPADA

(MOST
Un oldado é
in:xu t mcn conden d a marte.
P ra evitalo, entra a formar parte
dun e mando especial. Mal sabe l
que hai un cornpl6 para macar á muller do pre idente dos EEUU. Colecci n de tópicos cinematográficos.

ENTRE
DOUS HOMES. Unha parella do lump n sepárase despois
dun luctu
suceso polo que el remata nun p iquiáttico. Ela reabilítase e ao cabo de dez anos el recupera o siso vai ao encontro da sua
amada. Filme de ritmo inapropriado no que a actriz Robin Wright
Penn non cesa de sobreactuar.

fE?.

~ COUSAS QUE DEIXEJ

~

BUSCASE

u.::::e WANTED).

COMO PEIXE NA AUGA. O fallido intento de
comédia que quer eguir a estela
da exitosa Full Monty. fica a moita distáncia. Divertida por veces.

~....~~~EN ~MPOS ~E
~

UUhRRA. Na ocupac1on
nází da Franza, un integrante da resisténcia é detido nunha redada. A
sua muller fai todo o posíbel para ,
liber~lo. Cínema fumcés ben realizado pero un chisco lento.

• EXPOSICIÓNS
MARUXA MALLO

A Galería Sargadelos acollerá durante todo o mes de
Febreiro a exposición antolóxica da grande surreálista
galega, Maruxa Mallo.
•TEATRO

OMAR

No café Feudo (rua Panderas) abre, depois de visitar
ou cras cidades galegas e
portuguesas, a exposición
fotográfica, organizada pala A. C. Alexandre Bóveda,
O Mar, do colectivo Olio
de Vidro.

llJ?, AS BRIGADAS DO ES-

Fe.rrol

NA HABANA. Máis que
recomendábel ftlme de Gutierrez.
Aragó~ que conta as e-¡qreriéncias
dun grupo de cubanos en Maarid.
Atredor dunha história de (i.iT16i
prótagonlzada por JÓrge Perugo_
;_
rria e Violeta.Rodrfguez -retr<itanse
as dificuldades da emigrac"ión e as
saudades do próprio pais ..

~E! O QUE FD$TEDES:

O ULTIM.0 VERAN. Ca' tro moZ95 enfréntanse á intriga dtfrt ·
lEJf: XIRO AO INFERN0. . asasinato 'cometido t)br des mesmo.~·.,;;,
Un matón de pouca mbnta · o verán anterior: PeHcufa de ·sus- ·
chega a unha vila da norte-améri~que tep.que rece~r a é:fectisca prQfunda e topa u_nha vigléncta : JllO~ f<u;:il«Sns p;;n;,t $(;>hresa.lt{lr cpn~i-: ' .
soterrada Cl!le o supera. Olíver Sm- ·~ n:uamente espectador.
.
ne trata con irania un problema .
·. pero }e,va -a.o extremo o t;.hi¡;tes.

ªº

•MÚSICA
ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE GAL1ZA

O Xoves 26 ás 20,30 h. o
Auditório de Galiza acolle
a Orquestra Sinfónica da
Gal iza, que interpretará
obras de Penderecki e
Beethoven (sinfonía
n 2 7), dirixida por Penderecki . A seguinte actuación da Orquestra será o
3 de Marzo no Rosal ia
Castro.
UN ÉCULO DE
MÚSICA BRITÁNICA

O Venres 27 terá lugar, na
Fundación Barrié , o quinto
concerto do ciclo Un sécu-

lo de música Británica: tradición e modemidade. Este
ciclo de oito concertos foi
o rgani zado pala British
Council en colaboración
coa Fundación Barrié. O
concerto virá da man de

The Chamber Music
Company, que interpretarán obras de John McCabe, Antonio Romero, Leos
Janacek, Benjamín Britten, Gerald Finzi e Gordon Jacob.
LUCREC1A

A noite do día 28 o Rosalia Castro acollerá a ·actuación da cubana Lucrecia.

NANO
O Xoves 26 T eatTo do Adro
representará, en dependencias municipais, a obra de
Suso de Toro, Nano, dirixida por Cándido Pazó.

La racha
•MÚSICA

ZENZAR, XENREIRA E

Los

DORÉ

Ao ar libre, na zona dos
pubs, o Venres 20 a partir
das 22,30 horas cos Zenzar
ademais de dous grupos convidados. O Dom~go 22, no
mesmo lugar contaremos
con Xenreira e Los Doré.

PILAR ÁLVAREZ
PABLOS

. O Museu Municipal acolle
até Marzo, a exposición
A sala de arte da Caja de
do grupo El Paso. Com- ' Madrid acolle a primeira
prende pinturas e escultuexposición en Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
ras do que fora o grupo El
da pintora Pilar Alvarez
Paso. A mostra abre de
Pablos. O caos é tan necesáCARTACES DE CEGO
Martes a Sábado con horio como a arde , é o título da
rário de 11 a 13,30 e de 18
exposición na que se recoNa galería Sargadelos está a 21 h, e o Domingo de 11
llen unha vintena de pintuaberra a exposición da coa 13,30 h.
ras recentes, de entre 1996
lección de cartaces de cego
· e 1997, que ofrecen unha
de Isaac Díaz Pardo e
RUBÉN LóPEZ
reflexión persoal sobre a reGuillermo Escrigas. A
alidade do mundo. A expomostra comprende obras de
sición permanecerá. aberta
Está aberra na Casa da Xuprimeiros de século xunto
ventude a exposición de fona sala de arte de Caja de
con outras máis recentes de
Madrid até o 22 de Febreitografía de Ruben López.
Díaz Pardo, como o cartaz
ro. Pódese visitar de Luns a
de cego electrónico sobre
Venres de 19 a 21,30 h, os
FERNANDO
SÁNCHEZ
Paco Pixiñas ("História
Sábados de 12 a 14 e de 19
CALDERÓN
dun desleigado contada por
a 21,30 h, e Domingos e
el mesmo") que ven ser a a
festivos de 12 a 14 h.
Derradeiros días da exposimáis recente expresión
ción de pintura de Femandunha disciplina xa pratido Sánchez Calderón. Está
cada polos sograres.
aberra na galería Marisa
Marimón até o 28 de FeXOSÉ LóPEZ GUNTIN
breiro, a mostra recolle
•DANZA
baixo o titulo Nome Próprio
No Museu Provincial, abre
unha
selección
de
pinturas
durante estes dias, unha
e debuxos realizados no paexposición antolóxica de
sado 1997.
Xosé López Guntín.

Lug_o _ _ _ _

Composición.
Óleo sobre
láboa/cclage.
Remata o
tempo pora
contemplar
a antolóxica
adicada a
Lugris no
Auditório de
Galiz:a.

-

Santiag_o_ _

Pontevedra.

Marín

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS
LINO M. VILLAFÍNEZ

ª

CORPO TRANSITÓRIO

Romero.

Oure-n se

•TEATRO

XA VIER CUIÑAS

TEATRO T ANXARINA

A galeria Obradoiro de Artes acolle a exposición do
escultor Xavier Cuíñas.
Trátase dunha colección
de esculturas, .colectiva dos
fundo5 da galeria, que leva
por título A promesa do na- .
vegant~. A mostra permanecerá aberta até o vindeiro 29 de Abril.

EsPÁCIOS
ALTERNATIVOS

• EXPOSICIÓNS

O p.rograma de espácios
alternativos, que ten como obxetivo difundir as
obras dos xóvenes artistas
da cidade, presenta durante os meses de Febreiro e
Marzo nos cafés e pub
aderidos, as obras de Sónia Dopaio no Alsir, as de
Xoan Rivas na Cabaña, as
de Inés Barros na Feira
Vella e as de Celeste Garrido no Quinteiro.

O território
ele Ofélio do
grupo
teatral
Corpo
transitório
na sala
Galán de
SANTIAGO.

FERNANDO ARBOIRO E
MANUEL ROMERO

O Ateneo Santa Cedlia aco- _.-- - - . · - -_- lle durame todo 0 mes de- LJurante. este.s dias ~x1bese
.
.
.
,
na
galena
Jaime
Trigo, unFe bre1ro a expos1c10n en
h
. .,
homenaxe ao pintor maria expos1c10n ~onxunta
L.
M Y-ll f
do escultor Fernando Arnense mo · 1 mez.
boira e o pintor Manuel

O prezo das entradas será
de 1.000, 1.500, 1.800 e
2.000 pta, segundo a localidade.

O grupo de teatro Tanxarina porá en escea. Titiri
Circus, unha adaptación
espectacula.r e cómi~a do
mundo do C!!'CG ~GS tii:eres.
A actuación terá lugar o
Sábado 28, ás 17 h. no teatro Rosalia Castro.

EL PASO

Do Xoves 19 ao Sábado 21,
o grupo de teatro Cuerpo
Transitorio (Brasil-Chile) re':
presentará por primeira vez
na Galiza El territorio el.e
Ofelia, criada e dirixida por
Ro.sana Barra e Fedora ·Fonseca. fu actuacións terán lugar ás dez da noite na sala
Galán. Tamén durante os
dias 26, 27 e 28 ás 10 da noite, estre~as~ tJ e;p¡::cbicuio
de danza 02 o tres e Nada
que ver, dirixido e interpretado por Cristiane Martínez
e Olga Cameselle, nunha
produción de Dobre Xiro .

-
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URBANO LUGRIS
Derradeiros días da antólóxica de Urbano Lugris.
. A exposició_n que leva por
títufo Viaxe arredor do

mundo dun fabulador olvidado, recólle a antolóxica
máis importante sobre Urbano Lugr~ (1908-1973)
que permete unha releii:ura do pintor, escritor e deseñador galego. Pódese visitar até o 28 de Febreiro,
de Manes a Domingo de
12 a 19 h, no Auditório de
Qaliza. ·
FRANCISCO
CASTELLÓN ARNOJA
O Ateneo Libertário pon á
disposición do público unha xeira de debuxos feitos
polo anarquista e ii:isubmi- .
· so Francisco Castellón
Amoja. A mostra pódese
contemplar até o 28 de
Febreiro nos locais: Café

bar Medusa, Pub Magüe ,
Casa Xantar Zascandil e
bar Preas.
XOAN MARTÍNEZ
Na sala de exposicións da .
-Casa da Parra pódense.contemplar as pinturas de Juan
Martínez de La Colina.
ANISH KAPOOR
O escultor indu Anish
Kapoor, chega até eiqui
para mostrar a sua con cepción da ar te, no Cen-

tro Galega de Arte Contemporánea. T rátase dunha
instalación para a sala
Dobre Espazo, na que
consigue criar unha profundidade que o espectador observará desde outro
espazo a parte . Até o 15
de Marzo.

Convocatórias
COU de todos Ós centros da Galiz~-,
normativa vixente: Os textos apresentaranse mecanografados a dobre espaestabeleceranse diferentes categorías
zo xunto co orixinal e cinco copias
para os distintos ensinos. O tema dos
máis, acompañados dun sobre pechado
poemas é libre e pódense entregar tantos coino se ·queiran. Os traballos re- - cos dados persoais, no que constarán o
tema e a categoría á que concorre. Os
mitiranse por triplicado e baixo seudó11imo, antes do 20 de Abril, ao Departraballos deberanse apr~sentar antes
tamento 'de Cultura do Concello de
do 23 de Abril no CEIP Insua Bermú· Cabana, A Carballa, 15 .115 Casullas.
dez (Cuart de Poblet, s/n, 27800, ViCabana de Bergaqtiños. Maior inforlalba.). O fallo do xurado darase a comación no ·teléfono (981) 75 40 2.0.
ñecer o 17 de Maio, Día das Letras .

ECONOMIA POLÍTICA .DA FELICIDADE

O Centro de Arte Contemporánea en
Santiago, acolle do Luns 26 ao Mércores 28 de Xaneiro, un seminário de
tres conferéncias do italiano Remo
Guidieri, mestre de antropoloxia e estética en universidades de Paris e Nova York. As charlas de Guidieri se~ guen tres liñas: "A primeira leva a cabo o máis irresistíbel utilitarismo do
CONCURSO DE FILLOAS E
que é testemuño a miséria, da filosofía
ORELLAS DE ENTROIDO
contemporánea. A segunda, se en p~r
te deriva dun impulso amigo e metaO Ateneo de Santa Cecilia de Marin
cultural -Bildswollen (necesidade. de
celebrará o Martes 24 de Febreiro o
imaxes)- é definitivamente un proceConcurso de -Filloas e Orellas Enrroido
so que xa non ten límites e que deno1998. Os participantes deberán apremino 'estetización xéi-alizada'. A indisentar, no Ateneo, entre ás 18 e 19 h.
c~ción dalguns aspectos do" laio que os
do Martes H. 13 filloas e 13 orellas,
liga é o que se tratará de expoñer ao
longo de tres conferéncias: Alén da li- · acompañadas, baixo plica, dos dados
persqais do participante. O fallo do xuña, Desprenderse e Dozura na
rado daráse a coñecer ás 20 h, do mesamargura" . A inscrición abre cunha
mo dia. Estabeleéerase un único prémio
matrícula de 3.000 pta, até o 21 de
de 30.000 pta. a repartir entre as melloXaneiro no Centro Galego de Artes
res filloas e as mellores orellas. Máis inda imaxe: Valle~Inclán, s/n. 15704
formación no teléfono (986) 88 02 83.
Santiago. Os estudantes só teñen que
pagar a metade da cuota. Maior inforCERTAME LITERÁRIO
mación no (981) 54 66 06.
BENXAMlN PAZ
CERTAME
O CEIP "Ínsua Bermúdez" convoca o
D.E POESIA MARIA BAÑA
lI Certame literário Benxamín Paz, que
acolle as modalidades de poesía e naO Concello de Cabana de Bergantiños
rrativa en 2 categorías: unha para os
convoca o 1 Certame de Poesia para a
tres primeiros ciclos da primaria, e ouxuventude Maria Baña, con motivo de
tra para a ESO, BUP, COU e FP. No
promover a obra da poetisa de primeicertame poderán participar todos os
ros de século Maria Baña Varela. No
alunos pertencentes a centros educaticertame poderán participar alunos de
vos da Terra Cha. Os traballos, escriEnsino Primário, de Secundária, Fortos en lingua galega, deberán seguir a
mación ._Profesional, Bacharelato e

Vigo...._o_ _ __
•CINEMA

tase de SO óleos, 13 acuarelas e 15 debuxos que
van desde os anos sesenta
até agora.

CINE CLUBE LUMIERE

TRES PINTORAS

PRÉMIO
DE NARRACIÓNS XUVENIS

CONCURSO DE TEATRO
ROMARIA VIQUINGA

A Fundación Caixa Galicia convoca o
Xl prémio de narracións xuvenís Rua
Nova 1998. Poden participar todos os
que non teñan cumplidos os 18 anos o
dia 1 de Abril do presente ano. A extensión mínima é de 25 fólios e a máxima de 125 fólios, mecanografados a
dobre espazo. Os traballos remitiranse
por quintuplicado, xunto cos dados
persoais, a Rua Nova, 33-ZS1 • 15705
Santiago. Apartado de Correos 637.
15780 Santiago. Ou en calquer das
oficinas de obras sociais de Caixa Galic ia en Santiago, A Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Ferro! e Vigo. O
prazo de apresentación está aberro até
o 2 de Marzo de 1998. O fallo do xuri
darase a coñecer ao público o 1 de
Abril de 1998. Maior información no
teléfono (981) 58 44 36.

O Concello de Catoira convoca o concurso, para obras de teatro, Romaria Viquinga. O tema deberá gardar relación
con calquer dos moitos aspectos das in-·
cursións viquingas e a defensa das mesmas, lendas, costumes, personaxes e
simbolos próprios do tema na Galiza.
A dirección da obra correrá a cargo do
autor. A dirección será responsábel dos
decorados e o Concello farase cargo d
todo o referente á m ntaxe, materiais
e vestiario. Os actores serán amador s,
nados ou resideme en Catoira. A preentación ao concur o e ixe dou sobres adxuntos e p had . O primeiro
obre incluirá o orix ina is das obras,
mecanografad e r quintuplicado e
sen asinar, co tftulo da obra e o pseudónimo do autor, e un precaderno de
dirección da po ta en escea do especcáculo. O segundo sobre incluirá os dados persoais do autor, por fóra deberá
constar o título da obra. O concur o
oferta un único prémio de 800.000 pta.
A data límite para a entrega dos trabaLlo remaca o 30 de Marzo. Máis información no Concello de Catoira. •

PRÉMIO CONCEPCIÓN ARENAL
A Deputación Provincial da Coruña
convoca o primeiro Prémio sobre temas de interese social "Concepción
Arenal". Poden acceder todas as per-

Homenaxe
ao forxodor

Derradeiros
días paro
ollar a obra
de Xúlio
Garcio
Rivas.

de Juan
Puchades,
un dos
artistas que
conforman a
exposicón

Neste mes o Cine Clube LuA nova sala de exposicións
Mondoñedo
miere proxectará, no audido Caixavigo (Policarpo
móis perlo.
tório de Caixavigo: o Luns
PAMEN PEREIRA
Sanz, 26-1 º) acolle até o
23 Unha muller de París
11 de Marzo a exposición
de Charles Chaplin (USA
Durante todo o mes de Fecolectiva de Mercedes _
_
1923.
77
min)
e
o.
Venres
breiro está aberta, na sala
Lence, .Maria Álvarez e
27 Un heroe ben discreto
· 'I'rinta, a exposición da
Rut Martínez. A mostra
de Jacques Audiard (Franobra de Pamen Pereira.
abre de Luns a Sábados de
za 1996). Os pases serán ás
Trátase dunha série de de18 a 21,30 h. e Dofuingos
20,30 h. e o prezo da entrabuxos, que van do pequede 12 a 14 h.
da
para
sócios
é
de
300
pta,
no ao grande formato, petamén hai un bono mensal
quenas esculturas obxecto
MONDOÑEDO
de 1.000 .pta. Maior infore unha instalación.
MÁIS PERTO
mación no teléfono (986)
22 09 10.
•MÚSICA
_ Até o 28 Febreiro, estará
aberta a exposición
CHUCHO E
• EXPOSICIÓNS
Mondoñedo máis perta na
KOROSI ÜANSAS
Casa das Artes, colectiva
MARINA OLIVARES
de artistas. A mostra acolle
O Xoves 25 a sala Nasa,
todo tipo de arte, desde a
acollerá a act uac ión dos
Na sala de exposicións de
escultura en ferro ou magrupos de rock da terra,
Caixa Galicia (Policarpo
de ira até a pintura máis
Chucho e Korosi Dansas. O
Sanz, 21), pódese contemavanguardista. Tamén
prezo da entrada é de 900
plar a mostra de pintura
abren a exposición Progrepts., 500 para sócios.
de Marina Olivares. Trásións de Salvador Cidrás .

I

.

O Martes 24 remata x
sición de Xulio Garcia Rivas que está aberra na Nova a la de Caixavig . A
m stra abre en horári de
Lun s a ábado de 18 a
21,30 h, e omingo d 12
a 14 h.
ÜEZ ARTJ TA
UBANO
Na Casa das Artes ab r na
salas da colección Laxei ro,
a exposición A imaxe e o la-

birinto : 10 artistas cubanos
nos 90. Tamén a Casa das
Artes aco lle unha aproximación ao entendimento
da arte.

EN

-----~-CARBAL

deseñado por Casteiao
en insígnia ou cha~eiro
.

Xuuo GARCIA R1 vA

PIRIE I S I EIN I TIA I C l l l Ó I N

9 escu'do -da Galiza

LO

MúSICA PARA VER
Está aberta na sala temáti-

DO

,~'~
' ~!'!iliWh .

ca de Caix8vigo a ~~posi

CURSO GALEGO-INGLÉS
"ICAN"

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

ción Música para ver. A
mostra está formada por
400 instrumentos procedentes dos cinco continentes: A exposición abre de
Luns a Sábados en horário
18 a 21 h, e Domingos de
12 a14 h.

- ºi~::_-~ DE -EDICIÓNS A NOSA TERRA
~.

Insignia:

VENRES

Prezo 200 pto
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na conta
de Caixa Galicia '
2091 0501
68-3040001024
Solicito-a cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

..

DE FEBREIRO ÁS

20,30

HORAS

NO PUB SILFO

O Mércores 25 terá lugar
na Nova Sala de Caixavigo
a inauguración da exposi- ·
ción dé Manuel Cabaleiro.

1

.

•

•

MANUEL CABALEIRO

Organiza
A, C Lumieira

·

...,_

27

soas maiores de idade ou colectivos lagalmente constitutídos con traballos
de investigación ou labores no eido do
benestar social relacionados coa provincia da Coruña. A dote do concurso
será de 1.000.000 pta. O prazo de entrega dos rraballos esta aberto até o 28
de Febreirq de 1998. Maior información na deputación da Coruña. Departamento de Cultura (Alférez Provisional, s/n 15006 A Coruña) .

CAPRÍCHOS

..

DÉÜOYA

Esta aberta no Caixavigo
a exposición da série gra-

1

,

-
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Anúncios de balde
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• Grande oferta de discos e fitas.
Teléfono (986} 41 34 96 . Perguntar
por Sr. Baños.
• Estou Interesado em mercar um
alto-talante. Perguntar por Miguel.
Teléfone (981) 58 00 58.
• Aluga-se quarto em piso para
compartirmos . Bon prego, zona velha de Kompostela. Hortas, 39 ~baixo .
• 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 Agosto , de poder ser ás noites. Interesados chamada ao 986 55
77 08 (a partir das 12 horas) ou fax
986 55 71 96 . A Casa Valla, A Torre
51 , Campaña 36646 Valga.

•Venezuela: Foro Solidário Galego.
Asociación constituida en Caracas
coa que pretendemos cortribuir a fo·
mentar a solidariedade entre os galegos . Organizamos foros e publicamos
folletos . Porén precisamos material,
especialmente publicacións. Agradecemos ás intitucións, asociacións, etc
que poidan colaborar, nos fagan os
envíos ao seguinte enderezo: Calle 3B, Edf. C-208, piso 1 (Villaronte). La
Urbina 1070, Caracas, Venezuela. O
FSG ten capacidade para oganizar
conferéncias mais non dispón de fundos para financiar pasaxes ou pagar
honorários, podemos tacemos cargo
da estadía en casas de familia.
•Últimas cópias do Falcatruada'zine n2 1 e proxlma apari(}om do n 2 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
colabora9om. Escreve a : Ramiro Vida! Alvarinho , Rua do Viouteiro , 5.
15179. Lians· Oleiros. A Corunha.

• Ja está na Rede umha nova págln a web independentista galega
chamada Galiza Resisténcia. Nela
atoparás contidos tam interessantes
coma o anteprojecto de Constituigom
Galega publicada por APU no ano 93
ou liga9ons a outras páginas independentistas como Freedom for Galiza,
Gafiza Ceive ou Adiante na fufa ! O
enderego é: www.ctv.es/USERS/vilancosta/galiza.htm.
• Vem-se de publicar a página web ·
do sindicato Estudantes Independentistas (El), na que se pode ato·
par desde informagom sobor das
nossas actividades até como contactar e organizar-te com nós. O enderego é: www.ctv.es/USERS/vilancosta/e i.htm.
• Véndese casa en Matamá {Vig o),
Finca, 2.000 metros cadrados , fonte
natural , viña, trutais. As persoas interesadas poden chamar ao telf. (986)
20 24 86 .

Atléto caído,
de Marina
Olivares,
unha das
pinturas da
expasición
que se pode
ollar no solo
Coixagalicia
de VIGO.

vado Caprichos de G oya.
Tráta e dun h a co lecc ió n
de oite n ta e t a m pas da
te rce ira edic i ' n ed itada
polri
a l ograft a Nato n al en 186 , é a pr i,
meira colección de gra ados preparado por
ya
pa ra ·er v e ndid a co rn
co n xunto .
ENTRE M A REA

• 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, contra-información e programas monográficos sobre temas de in·
terese . Os Sábados , de 18 a 20 h.
Distribuidora de material alternativo no
C. S. Semente (A Paz, 16. A Coruña),
• Aluga-se quarto nun piso para
compartirmos . Con terraga. Bon
prego . Enderego: República Arxentina, 42-72 A. Compostelru
• Por non poder atendelo, véndese
local acondicionado para pescadeiria (ou similar) próximo á zona nova da Florida en Vigo. Perguntar por
Ana no (986) 20 67 20.

• Véndese baixo comercial con cámara frigorífica de 48 m3 en Foz. Lo·
calización céntrica (A cámara tamén se
vende por separado). Infórmese nos te·
léfonos (982} 58 15 60 e 58 60 93.
• Regala-se cadelo de dez meses,
precioso macho de tamanho meáo,
cru:z;amentb de pastor alemán e schu·
nauzer. Teléfono (981) 57 30 61.

Xoán Cario Gil Piñciro.

• Este ano a exposición de Artistas
Marinenses estará adicado ao pintor
impresionista Lino Martínez Villafi·
nez (189.2-1970). Será posibel esta
exposición cos prestamos dos cadros de todas as persoas que teñan
obras na sua casa dese autor. Ponte
en contacto connosco no Ateneo
· Santa Cecilia (Caracol , 35-ba ix o)
Marin , ou chama ao teléfono (986)
88 02 83 . Colabora .

• Rías 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 Ruído de motos, de Kiko
Neves, e Quen nos defende a nós

• Merco impresora Stylewriter de
Apple . Perguntar por Patricia no telf.
(986) 27 68 46 .•

llTEATRO

M AGNÓ LIA
DE A CE LRO
a no ice do Ve nr
27 o
aixa\' tgo acollerá a repreen ta i n da obra efe Roben H arling, Magnolias de
Aceiro. Coa inte rpretaci6 n
entre outr de Beatriz Carvaj al C ri tina Higueras.

Horizontais
l. Amarre 4 . Oxido de calcio 7. O mesmo que riso 9 . Gas que envolve a Terra 10. Fío de mer:al 12. Do Afganistán 13 . Remato, finalizo 16. Ao revés, décimo sétima letra do alfabeto grego que corresponde con R. 17. Sorrí 18. Reverberación do sol 22. Ao ·revés, relativo ao ano 23 . Máis alá do mar 25. Nome de persoa 26.
Sinto os sons 27. Pequeno aro que se pon nos dedos 28. Substancia mineral granulosa que se acumula nas praias 30. Alimento que
se fa¡ cocendo no forno unha masa preparada con fariña, auga, sal
e lévedo. 31. Asunto, materia 32. Axudante técnico sanitario 34.
O contrario de mellor 35 . Cor vennella escuta 37. En inglés, o
contrario de ON 38. Ao revés, muller acusada dun delicto 39. Indignación, irritación, furia 41. Escoitelllo 42. T rate mal de palabra para humillar 43. Posuírdes 44. Ao revés, entrega algo a alguén 45. Espiñaio 46. Institutriz 47. Ouve 48. Observa, mira 50.
Deus do islamismo 52. Xuntar, agrupar 54. En Química, sufoco
dos substantivos que designan elementos 55. Vai en socorro de alguén 57. Ao revés, carta da barralla 58. Amarra 59. Nome dunha
consoante 61. Moeda usada no Xapón 62. Peza dentaria 63. Colección de mapas 65. Adverbio que designa o que está preto no
espacio ou próximo no tempo.
Verticais
l. Removía a terra co arado 2. Conxunto de animais que tiran
dun carro. 3 . Pronome demostrativo 4. Confederación lntersindical Galega 5. TI?ballara terra co arado 6. Suaves 8. lncomcxle,
enfastíe 9. Sacar fío a un instrumento 11. Letras de arele 12. Instrumentos que serven para atacar ou defenderse 13. Fago algo maís longo 14. Pequeno macaco da América do Sur 15 . Tomando
notas 19. Suplente 20. Nome de dúas constelacións do hemisferio
Norte. 21. Edificio onde se subhasra o peixe, no plural 23. F:igura
retórica 24. Fixo de novo algo 27 . Fastidialo 29. Toman o ar 33.
Peza de arxila cocida, rectangular, que se usa· na construción 36.
Esteiro ou tramo final dun val fluvial asolagado polo mar 40. Monarca 42. Cidade mediterránea 49. En números romanos, cincuenta e un 51. O mesmo que ademáns 53. Desprazábase a un lugar. 55. Persoa que non ere en Deus 56. Os aneis dunha cadea
58. Nese lugar 60. Pelo da ovella e doutros animais 64. Fai un cigarro envolvendo o tabaco con papel.•
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ERICO POMPJLI

Maria
Álvarez, da
que vemos
unha obra á
direita,
xunto can
Mercedes
Lence e Rut
Martínez
ocupan a
Nova Sala
Caixavigo.

O Xoves 26 ás 20,30 terá
1ugar, no ConsertJat6rio
Superior de Música, a actuación do gañador do
prémio de honra do XII
Concurso Internacional de
Piano Paloma O 'Shea de
Santander Erico Pompili.
O pianista interpretará
obras de E. Granados, F
Chopin, l. Albéniz, J.
Brahms, P. Tgmada e M .
Ravel.
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A Lols Alberte López Garcia: Dende que
te atopei vivo agardando que ti me ato·
pes . adourandote pacientemente , racho
iste silenzo para pregarche que me busques e así vivirmos unha segreda e intensa paixón . Deséxote. Moraima. •

X T

H F B L W E B S H L A C E I

errad ' ira em an a, na ·ala d e e xpo ición Exp v z
(Gar ia B rbó n , l 04 baix ), d a e xp s i i6 n f t ográ fi ca Entre Mareas d e

• 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.

• Na ru a o nQ 3 de Feros de
Corvos, folla voante do Batallón
Literario da Costa da Morte. Con
poemas de : Mónica Góñez, Alexandre Nerium, Abel Mandes, Xavier Rodriges , Modesto Fraga , Miro Villar,
Helena Pérez, Selo Luzán, Moncho
Bouzas, Xoán Alberte Moure e Rafa
Villar, Sección Folla Aberta con textos de Tomás Lijo. Distribución de
balde (m andar selo de 35 pta). Solicita-o nos enderezos: Grupo Cabo Fisterra 1O, Fisterra ou Cerbán 11, Castrel0-Vimianzo.

• Defendemos a nosa lingua galega do Bierzo. Contacta con Fa/a
Ceibe, Avda . del Castillo, 201 B, 2º
C. 24400 Ponferrada.

o.

• Coleccionista de pins de temática
·nacionalista desexa contactar con
persoas coas que poida trocar ou
mercar. Poden ser de calquer tipo, políticos, sindicais, culturais de bandeira,
e de calquer época. Chamar ao teléfono (981) 57 46 35.

• A Mesa pola Normalización Lingüística de Vigo , como parte da
campaña que está a realizar reclamando a proxección do cinema en ga·
lego, vai facer o vindeiro Sábado 21
unha saída protesta para ir ver a Lugo
o filme A noiva de medianoite -a úni·
ca cidade da Galiza onde se está a difundir a tita en galego-. Interesados
en asistir chamade o antes posíbel a
Marcos Fereira 989 000 280.

a

dos idiotas? de lgor Lugris, poemarios editados na colección de poesía
"Letras de Cal". Ingresa' na conta n2
2091 /0393/3113040000802 de Caixa
Galicia os 200 pesos e mándanos a
certificación a: Asociación Cultural
Amaía, Apartado 142 de Compostela.
En breve receberás ambos os libros.
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Unha dúcea de larpeiradas galegas.
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA

Até o 7 de Marzo a Galeria
1 11, acolle baixo o título
Naturezas espirituais a exposición do pintor luso-catalán Eugenio T o rrens., No
espazo do Espelho de Agua
de Belem exíbirase, a partir
do 26 de Febreiro, o cadro
máis alto do mundo de Eugenio Torrens. Unha estreita barra vertical de 30,5
metros de a ltura por 2,25
metros de largura. O mar e
os descubrimentos en 41
paneis de contraplacado
marítimo, utilizando acrílicos sobre madeira protexida
con vemiz. Ao estar asentada sobre un eixo funcionará coma un cata-vento. t
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H

ans Haacke é un artista
conceptual. Xa en
1971 fotografou un
conxunto de edifícios dos bairros baixos de Nova York, todos eles acompañados de rótulos que revelaban unha lista de
compañias, datos de hipotecas,
valoracións e imposto . A matriz do Museo Guggenheim
cancelou de súpeto a previ ta
exposición desta obra. Con
ela, Haacke queria denunciar
as vinculacións capitalistas dos
patróns do mu eo de Manhattan.

Os afeizoados mobilízanse contra asanción de catro partidos ao xogador do Celta-

Michel ou o patriotismo nas bancadas
/

-0- A. ESTÉVEZ

Se alguén dubidaba que os
empresários puideran acudir
a mobilizacións, desenganouse o Martes 16 en Vigo. Encabezando a manifestación e
portando a pancarta o distribuidor de bebidas Horacio
Gómez e os seus compañei~s na directivas do Celta in'cluso se atreveron con consignas. O motivo tora sanción
de Michel, inabilitado para
catro partidos pota sua entrada ao internacional ·brasileiro
do Atlético de Madrid, Juninho. Acompañaban aos danos
do clube, os vellos sócios e
unha morea de nerios atraidos potas cámaras da TVG,
que transmitia dé xeito excepcional a protesta en directo.
Para a maioria dos transeuntes,
hai outros motivos para.manifes.:
· tarse nunha cidade castigada
polo desemprego e coa recente
privatización do estaleiro Barreras ou mesmo co irresoluto conflito dos traballadores de Álvarez. "Ninguén lles quita a razón
pero nen que o Celta lles dera
de comer!", comentaba unha
muller que tiña presa por coller o
autobus urbano antes de ser alcanzad a pola manifestación,
que foi secundada por máis de
cinco mil persoas. Ao berro de
Michel, Michel, camiñaron do
estadio de Balaidos á praza das
Travesas. Na cidade, até os que
non son afeizoados ao futbol
qpinan que a sanción é. inxusta.
E a primeira vez que o Comité
de Competición actua de- ofício,
isto é sen mediar denúncia de
nengunha das partes, nunha ac~
ción do partido que non foi sancionada polo árbitro. Tamén to_dos coinciden en que a entrada
de Michel que produciu a fractura de peroné de Juninho foi dura
pero entre os siareiros é un
"agrávio comparativo". ó xogador téltico Bruno Caires sufriu
unha lesión por unha xogada de
Zegarra, do Salamanca, e non
, . poderá xogar en medio ano.
Non se tomaron medidas contra
o futbolista do Salamanca. ·

ACUÑA

É un modelo de arte cqnceptual que non ch ga a entrar
tampouco no circuito internacionai nen entraba p r supo to no COA d Gl ria
Maure.

Cand no queren ngaiolar
coa única liña m ntida at' d
agora polo GGAC agácha enes a actividade d moit
creadore que on incómodo
da liña oficial das galería multinacionais e da arre in titucionalizada.

A. IGLESIAS

A sanción ·a Michel mobilizou aos celtistas en xomadas consecutivas.

O certo é que a sensibilidade
está a flor de pel nas bancadas
do Celta desde o peche do estádio hai duas tempadas por ter
saltado afeizoados ao campo e,
posteriormente, pala ameaza de
baixar a Segunda División B
tras o conflito dos avais. Daquela xa sairan miles de afeizoados .
a reivindicar a permanéncia en
Primeira. Desta vez, o Celta ten
aspiracións europeas, está facendo a mellar campaña que se
lembra e, sen embargo, as arbitraxes non acompañan. Este
estado de opinión vese refrendado agora coa decisión de
sancionar ao xogador Mic'hel
con catro partidos. "Non pararemos· até que retiren a sanción",
din desde a Federación de Peñas Celtistas que preside Begoña Vázquez. Xa coñecido o terreo pola final de copa e pola
crise dos avaii:;, alguns .tamén ·
querian voltar a Madrid. Outros
apontaban o boicote ao partido
que a selección española xogará con Suecia o 25 de Marzo. E
é que a ameaza do centralismo

•SUPER OFERTA

e de ser unha equipa modesta
codeándose entre os grandes
convértese nun sentimento para
-os siareiros. "Michel é o único
galega~, din pedindo a solidariedade de Caneda e Lendoiro na
percura dun nacionalismo de
Domingo de futbol. ·
Na manifestación do Martes estaba presente Cherna Figueroa,
concelleiro de Deportes de Vigo,
pero tamén o alcalde Manuel
Pérez, non quixo quedar atrás.
Ainda sen asistir sentenciou que
"era unha grande inxustiza para
a cidade de Vigo". Ao carro do
localismo apóntase quen pode,
especialmente cando se trata de
futbol. As emisoras locais pasan
os dias clamando pola xustiza e
amosando que, segundo diferentes"opinións médicas, o pé
de Michel non foi a causa directa da fractura de Juninho. A
TVG tamén se apontou á denúncia do "agrávio" transmitindo
a manifestación a favor de Michel que, sen ter en canta os intereses de audiéncia, resulta un

xeito efectivo de gañarse á afeizón céltica, sempre reticente á
tele coruñesa.
No plano da competición futbolística, o que si teria que producir a decisión do Comité de
Competición é unha reyisión da
política de sancións. E excepcional a medida contra Michel
pero senta un antecedente que
significa na práctica a revisión
das entradas duras cometidas
nos encontros á marxe do árbitro. Gil, presidente do Atlético
de M9,drid cuxa conta corrente é
das máis gordas entre os presidentes de Primeira, non denunciou a Michel finalmente. Entón,
quen foi Havelange, presidente
da FIFA e brasileiro como Juninho? , pergúntanse en Vigo.
As centrais sindicais láianse de
que toda esa forza reivindicativa
só se canalice cara a ese fenómeno chamado celtismo, que
une a vellos, a cativos e até aos
millonários da cidade detrás
dunha pancarta. Michel, como
ben nacido, abraiado.+

Unha mensaxe deb quedar
clara respecto a debate aberro na últimas emana . A arte
conceptual ten xa por riba del
tres décadas de andaina e on
várias e ben di tintas a ponlas
creativas que o acompañan.
Algunha delas precisamente a
impugnadora da ociedade capitalista, nunca tivo ítio nen
lugar no mandarinaro mouriano.

e SUPER OFERTA e SUPER OFERTA e

ÚlTIMA HORA!!

AlGARVE I SEMI.NA SANTA

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

APARTAMENTOS 4 PERSOAS (T· 1l
DESDE

New York ••••••••••••• 62.000 México ••••••••••••••••• 89.900
Miami ••••••••••••••••••• 69.000 . Caracas •••••••••••••••• 89.900
Bogotá ................. 89.900
Hong Kong ••• •••••• 102. 900
Orlando •••••••••••••.•~. 65.000 Johannesburgh ••• 103.90Q
_Rio de Janeiro •••••• 89.900
Buenos Aires ••••••• 110.000
Santiago de Chile •• 89.900
VALIDEZ 6 MESES / ABERTO

Quarteira ....................................... S. 100
Vilamoura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.600
Montechoro ••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.200
Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450
Praia da Rocha ••••••••••••••••••••••••••••• 6.000

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

./~----1 .

MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

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

E·Mail:

viagensminho@mail.telep~c.pt

VOLVER AO REGO

º

delegado do governo
central, Xan Miguel
Diz Guedes ven de sína lar que en 1997 produ~
círonse en Galiza 4.551 manifestacións. O home, moi á defensiva, dixo que a policia só
tivera que cargar en 36. Guedes, que antes fora caixeiro de
banco no Porriño, debe saber
contar e se os seus dados son
bos quere dicer que aquí houbo o ano pasado unha média
de sete manifestacións diárias
e unh a carga violenta cada
dez dias. Pois manda truco co
paraiso' de Fraga! +

