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Pepe Carreiro
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Santiago suprime os automóbeis tamén
nas ruas do Ensanche
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A candidatura alternativa trunfa nas eleicións
ao claustro vigués

Pere Esteve
(Convergencia): "A
visión do Estado dos
nacionalistas é a mellor
para todos"
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Os Estados Unidos poderian bombardear lrak
sen permiso da ONU
Cómeza en Lisboa o Festival

dos Cen días

FUNDADO EN 1907

N 2 820•200PTA

Salários máis baixos epeores condicións !abarais neutro 8de Marzo

Fábricas de mulleres baixo o mando dos homes
' 1) ,~6f.s 'dé trinta anos traballando per
'seJ '.sciU1rio ainda non alcanza as cen mil
·";j,esetC.s; ·s on as mulleres da conserva,
. pioneiras na inéorporación feminina ao
·~~·~~-~
· frabtrllo.
As fábricas organízanse
.
~· :mantendo os postos de responsabilida
. /na' ~ans dos poucos homes que
están na nómina. Visitamos a
. conserv~ira Alonso de Bueu .
vísperas do 8 de Marz
J~:dlá Muller

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

Ampla
solidariedade
coa tractorada
do6e7
(Páx.4)

AAcaclémia mantén
pechado o Seminário.ele

Sociolingüística
{Páx. 27)

Villaverde prepara o seu

novo filme: Fisterra¡ onde
remata o mundo
(Páx. 26)

Un telediári~ para
os obreiros
Coincidindo co anúncio das mobilizacións sindicais do 10 de Marzo , Dia da Clase Obreira Galega, veñen de face rse públicos os dados
económicos do ano pasado. O benefício tota l da banca medrou en
médio billón de pesetas. Un resultado espectacular. A Bolsa, que
está a acadar máximos históricos, case duplica a süa rendabilidade
finance ira. No entan to, o crecemento do emprego, inferior ao da
renda, é netamente insuficien te para reducir sensibelmente o paro.
Pésie á claridade das cifras non existe unha opos ición que impugne
este modelo econ.ómico perxudicial para a maioria. A nova oposición socialdemócrata alemana, por ·exemplo, que disputará a presidéncia a Koh l, fia todas as suas esperanzas no merlado. Os inquéritos indican, sen embargo e, reiteradamente, que o quemáis preocupa á povoación é o paro. ¿Non hai posibilidade real de cambiar a
sociedade facendo cass> desta opinión ou é que xa todos coidamos·
que só é real aquelo que é escollido pola tabela do telediário? +
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Unhas trinta mulleres
amoréanse ás dez e meia
nas húmidas escadas de
atrás da conserveira Alonso, de BU~IJ... É a hora do
descan$p . dá xornada · 9·
paran!.parn c&mer o qu~
tro~X:erp~-~·da~ ca~,a. Case
todas' entraron ná fábrica
de nenasr -A maioria lem.:.
bra a:ino_a cando aesde a
·conseÑéka as chamaban
a golpe de:~sérea en canto
o peixe chegaba do mar.
Moitas baixaban de noite
con candeas que iluminaban as corredoiras das al. deas. A fábrica forma parte
da sua vida e dá conta tam é n dunha organización
social que perdura: os postas de mando seguen a
ser·dos homes, os saláriosmáis baixos e o traballo
doméstico, das _
mulleres. ·
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' d~ 7· da RJ.añá -~_.,..
,·"a_ tres menos cuarto,.-

«"hir.de, as traballadoras~
:;:~n.ten un bocadillo ás 1o;tY"~
A. IGLESIAS

Anxo Iglesias
EDICIONS ESrECIAIS:

Xosé Henrique Acuña.

Salários mínim0s ediscriminación no sector da conserva, pioneiro na integración da muller
no mundo laboral

DESENO GRAfJCO:

Xoselo Taboada.

Colaboradores:
MADRID:

Manuel Seoane.
BARCELON A:

lrla Varela.
PORTUGAL:

Gorn;alo Nuno.
SANIDADE:

•

Maria Alonso.
CULTURA:

•

Xoán M Estévez,
Celso López Pazos,
Manuel Vllar. Lupa Gómez,
óscar Losada, Gonzalo Vllas,
Xosé M. Eiré Val,
Xosé M1 de Castro Erroteta.
Xesus Gonzalez Gómez, Manuel
Rivas, Borobó.

'Saimos de limpar peixe durante sete horas e
temos que atender á terra e aos fillos'
*

CARME VIDAL - ARANTXA ESTÉVEZ

L ECER:

lago Luca

Fotografía:
Andrés Panaro.
Xosé Marra,
Voz Noticias.

· ll ustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro,
Calros Silvar, Gonzalo Vilas.

E

Publicidade:
Carlos Martínez Mufioz

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscripcións:
Lola Femández Puga

Vendas:
Xosé M. Fd.ez. Abraldes

r

Redacción e Administración:
Rua do Príncipe 22, baixo.
36202 Vigo
Apartado 1371. 36200 Vigo

Teléfonos:
REDACCION:

(986) 43 38 86 • 22 24 05
~(986) 22 31 01

Correo Electrónico:
antpcg@a~kls.es

ADMINISTRACION. SUBSCRIPCIONS E
PUBLICIDADE:

(986) 43 38 30º

Imprenta:
E.C. C-3 1958
Depósito Legal: ·
C-963-1977

ISSN:
0213-3105

Non se mantén
correspondéncla sobre
orixlnals non solicitados.
Está permlttda a reproductón
sempre que se clr.ir
procedéncla.

s dous encargados son homes,
se sentar diante dos seus cestos
rios cativos. As cámaras frigorífiObreiras de fabricación
o director de fabricación e rescas déronlle o respiro dunha xor- e comer sen tirar os mandis azuis,
ponsábel do control de calidade
nen as cófias brancas plastificanada con horário fixo. Antes non
Pasoulle a Dores Mansenlle que
tamén. Tres mécánicos e catro · .sabiao nen a hora de entrada nen
das. A pesares da estampa, o seu
tivo a sua tilla traballando con ela
obreiros especializados -fogocomentário é a mellora laboral
de saida, ·respondían a toque de
en Alonso dez meses contratada
neiros e en servizos- completan
que viviron nos últimos anos.
serea e facian os quilómetros a
desde Vigo. Axudouna mesmo na
a escasa· pero cualificada preAgora xa non están de sol a sol
pé para limpar o peixe antes de
sua tarefa de facer o mallo das laséncia masculina
cando as necesidades de produc.que apodrecera.
tas, na que leva desde os quince
na empresa. Até
ción ou as remesas de peixe o
En canto entraba
anos. Parou cando tivo as suas
cincuenta e camandaban, senón que teñen a
peixe, habia trabaprimeiras tillas con dezanove metro, o resto son
stamos
xornada marcada das sete horas
no e cartos.
ses de diferéncia, logo virian tres
mulleres, tres en
até un cuarto para as tres. "Non
máis pero xa non deixou o trabaestropeadas ·
administración e
Triple xornada ten
había nen Sábado nen Domingo,
llo na conserva. "Perdin daquela
a meirande parte
Carme Curra que
nen día nen noite. Cando non viña
porque podía perder", comenta
-dos anos que
nos traballos en
con 54 anos leva
peixe non se gañaba, agora está
deixando ver así a evolución da
cadea para a fade corenta
máis regulado" di Dores. Na tarsua situación laboral, antes cobrafraballamos seri máis
bricación
das
na fábrica. Fala
de, organiza mellar todas as tareban a traballo feíto, sen regulaconservas, desde
ter Sábados nen de 17 horas de ción, sen horario nen contrato. Ela fas da casa e do campo.
o limpado do peí:
traballó, desde as
e moitas das suas compañeiras
Domingos libres seis da mañá que deixaban por un tempo a fábrica - Ao pé de Dores está tamén a
xe até a preparación e o empacase ergue até as
sua irmá Felisa Mansenlle, aprose podían- cando tiñan cativos.
do. No comité ae
once que se deita.
Acuñaron para isa o termo "per- . veitando o receso para a conempresa hai caó seu home é xu- der" na süa relación coa fábrica.
versa, que teima en talar da xortro mulleres e un
bilado do mar penada nocturna. "A noite foi semhome que-é o presidente.
ro non fai os traballos da casa. "O ·_"Se· continuo talando non me dá
pre para planchar, lavar a roupa,
meu home vive como un marmesmo o mandil que ao comezo
tempo a tomar o bocadillo" di DoA estrutura da conserveira Alonso
qués", di. Sae do·traballo á beira
só habia un, cociñar e atender
res diante das suas compañeiras
-fabricante dos produétos comerdo mar para atender ás terras. A
aos tillos" di, ainda a pesares do
todas etas sentadas coma cada
cializados coas marcas Palácío . casa queda para a noite. Canda
sobreesforzo, ela tamén "perdedia vinte minutos nas escadas
de Oriente, Albatros e Ardora enela, comparte a hora do almorzo
ra" cando lle nasceron os nenos.
con caucho antiesbarante da fátre outras- non difire moito de toa sua irmá, Maria, que entrou_por
brica. Non hai cadeiras nen medas as factorías do sector e dá a
vez primeira hai corenta anos peNélida Rivas lamenta ter estado
sas, aproveitan as escadas para
idea dunha organización do trabaro traballa de seguido na empreantes limpando casas porque
llo que, a diferente escalá e con
sa desde o 79. Non hai novas in- .
ainda non conseguiu o tempo
distinta graduación, se reproduce
corporacións, todas elas levan
necesário para a xubilación. Enna sociedade. As mulleres de
máis de metade da vida traballantrou en Alonso cando o seu filio
Bueu, como en toda a costa,
do nas conservas. O pasado ano
máis cativo tiña ano e meio e
saian da casa para traballar na
xubiláronse quince, hai tres décaquedaba á conta dunha viciña
conserveira, mentras os homes
das eran case trescentas traballamenttas os dous maiores ian á
ian ao mar. Aos proprietários, que
doras nunha empresa que viu
escola. Daquela erguíase ás cinviven en Vigo, apenas os coñemermar por s.eis o seu persoal.
co para botar estrume na corte
cen e entre elas chámanlle "os
Todas cunha longa vida laboral
dos porcos e atender tanta casa
amos". Son das primeiras que traven como o cadro de persoal leva
mentras o home ia .no mar. Na
ballaoan en fábricas, pero compaben de anos sen medrar e as noconversa intervén Carme Fonxinaban a sua xornada laboral co
vas que entran fano temporal_tenla para dicer ''foi moito trabatraballo no agro e os labores domente e a meio dimha empresa
llo e estamos todas estropeadas.
mésticos, ás veces coidando váintermediária.
Pasa á páxina seguinte
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· Foroo tempos de moito esforzo,

non todo foi como agora".

A fábrica esmoreceu, a serea xa
non convoca ás mulleres da comarca como outrora. Maria -que
non quera dar o
seu nome- lembra
cando viña un bon
grupo desde Beluso a andar para
limpar o peixe e
xuntábanse coas
de Aldán. Agora
xa só vetíen duas
do lugar. A regu1ación
laboral
cambiou a sua v.ida, a triple xornada laboral organízase de diferente maneira.
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·sa. NunCa saira da casa e o que

queria é _gañar p¡ua poder ·ser · - ·
independente", conta Merchi comezou trabaltar neses mesmos
anos, ainda que ela entrou direc:.
tamente en Administración. A
sua avoa e a sua
nai foran empregadas da conserveira. "Eu tiña irmáns homes e,daquela, a muller
tiña que quedarse na casa ou
buscarse a vida.
Quero dicer que
ainda que puideran pagarme os
estudos non o
· ian facer-. Entón,
pedin traballo aquí un Sábado e o Luns xa entrei'', conta. Hoxendia ve a vida cunha perspectiva
máis optimista pero "sofrin moito
porque tiven os tres tillos e non
podía estar con eles. Daquela
non había permisos de maternidade e os cativos, xa se sabe
Merche, Ánxela e Tareixa levan máis de 30 anos en Alonso.
como son, achégc;inse a quen
está con eles e era o meu home
o que pasaba máis tempo con
Sentiame ben cando os tiña na
houbo moitas traballadoras que
eles. Agachábanse de min e non
cama e podía descansar. Non - casaban e marchaban. Hoxe
me coñecian". Todas sinalan
arrepíntense e andan buscando
disfrutaba deles e ás veces penque cos seus satários nunca pusaba en abandoar a fábrica pero,
emprego onde sexa", sinala.
dieron pagar a alguén que lles
ao mesmo tempo, era un salário.
coidara dos cativos.
O meu traballaba na frota de altuÁnxela pensa que os homes, mára e queixábase de que eu non
lia traballaren, poden compartir o
O home de Merchi é ensinante
podia ir a recibilo cando chegaba,
traballo da casa. "Son necesárias
pero o de Tareixa traballa no
as campañas para compartir as
nen estar con el na casa. Agora
mar, como moitos da comarca.
cae na canta de que traballa en
tarefas domésticas, porque nen"Cando os nenas eran pequenos
baixura grácias a que eu gaño tagun o fai. Sempre hai excusas,
botábanos unha man a família.
mén", explica Tareixa. "Ademais - que -SÍ tamén ·j raballa, que se
Eu chegaba a casa rendida e o
das crises e da chegada do trio,
chega canso. Entón nós, como
único que facia era berrarlles.
que fixeron reducir o persoal,
tacemos?", pergúntase esta ad-

~éixanse

de non ter estado
máis cos tillos
cando eran
cativos.

Casar e marchar
da empresa
Merchi, Ánxela e Tareixa traballan na Administración da empresa e recoñecen que ''ternos algun
priviléxio en relación ao resto das
compañeiras". Non teñen que comer o bocadillo e a mazá a toda
présa nos vinte minutos de descanso. "Ainda que nos deron a
categoría de administrativas hai
pouco tempo", pontoalizan.
Tareixa comezou en produción e
despois pasou ás oficinas. Hai
xa trinta anos pero ainda lembra
que semanalmente pagábanlle
duascentas pesetas. ''Tiña catorce anos, nen sequera me poideron asegurar daquela na empre-
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ministrativa que leva desde 1968
na empresa. "Agora estamos
ben ainda que o nos.o convénio
non é bo, págannos moi pouco.
Se non tiveramos a mellara de 1
empresa, non pasabamos das
100.000 pesetas. As obreiras de
fabricación gañan menos, unhas
90.000 netas. Pero lembro anos
peores, cando baixaron as exportacións e perigaban os empregos, ou cando entraron os
sindicatos e os encarregados andaban a vixiarnos", di.•

'Case 60 anos de traballo pata pOder xubHarmé' - Todas esas formas
''Traballei de sol a sol durante máis de cincuenta
anos", di Lela Juncal Núñez. Hoxendia é impensábel, máis se se trata
dunha mesma empresa.
Lola vai camiño dos noventa, retirouse hai máis
de vinte anos despois de
estar empregada na Artística, fábrica de Vigo
que se adicaba ás litografías para envases de conservas . Padeceu a chegada das máquinas "que
facian todo e coas que xa
non eran necesáriás as
traballadoras".

empregouse en Barreras.
As xornadas de traballo
de Lola superaban as oito
horas xa que tiña que
quedarás veces pota noite. "Remataban un Sábado ás dez da noite e ainda tiñan que facer a limpeza", sinala a sua filla
Amelia. Por iso era o seu
home quen se tiña que
ocupar moitas veces das
duas fillas e de facer o
xantar. "Non estaba ben
visto daqueta que o home
tivera que ocuparse das
taretas domésticas. Incluso· as viciñas eran vixiábannos a casa para ver
que facia e por iso , o
meu pai optou máis dunha vez por correr as cortinas", conta Amelía.

Lota Juncal nasceu en
1908 en Moaña senda a
terceira de sete irmáns
dunha família daquela
considerada como acoT
modada. Primeiro morreu
Lola tamén tivo que recua nai e despois o pai,
rrir ao estraperlo despois
quen era praticante médida guerra. Xunto con ouco e colleu un tifus a bortras mulleres acudía ás
do dun barco no que
vías do tren desde donde
traballaba. Os sete nenos
se lanzaban patacas e taquedaron orfos ao coidabaco. Vendíaos de_spois.
d o dos familiares pero
Incluso tiña que enfrenaxiña Lola tivo que buscar
tarse aos que, facéndose
emprego. Lembra que a Cando se mecanizou.
pasar por inspectores ou
morte de seu pai truncou
garda civis, intentaban reun posíbel traballo de en... quisar!!e- mercancia pao' traballo na Artística,
fermeira no barco. O pai
ra vendela eles pola sua
estaba disposto a ensiLola foi recóav'.ertida
parte. Cando chegaron
narlle a ler, a escreber, e
as máquinas-e Lola xunto
en limpadora.
as nocións de enfermería
a outras traballadoras panecesárias, que eran as
so u a ser prescindíbel,
condicións para o traballo.
transladáronas a Artiscar,
Non puido ser e, en trooutra fábrica da mesma
ques, empregouse nunha convez, 1.mha cor e-, se había quéir - propriedade. Ali estivo os últiserveira sendo case unha nena.
ao cu<frto de baño •. ti~-,r qüe yir
mos anos pero cambiou de traoutra compañeira· ~ subst1tuíla.
ballo forzosamente pasando ·.a
Con menos de dezaoito anos
A máqüir\á qús fixab-ª. as_cores
ser limpadora. Tiven que aturar
entrou na Artística, propriedade
non· P2dia :qoedar_soa. Tamén
un pouco máis, xa que non tiñan
dos Fadrique. Ali adicábase a
cotizado por rñin o debido"; di. A
durante a guerra do 36 ·cheg?-_
m~sturar pinturas e a preparar
sua filla engade: i•Facendo conrori a facer os envases de arteas planchas que despois se
tas, case sesenta anos para ter
tactos explosivos. Axiña casou e
convertían en envases. De cada
o seu home abandoou o mar e
xubilación". •

ª·

de violéncia que as
_mulleres padecen
A violéncia sexista convoca ás mulleres neste 8 de Marzo, o;a
da Muller Trabal/adora. Os asasinatos e maos tratos
denunciados neste ano -que evocan aqueles tantos outros
ocultos- xustifican abando a convocatória. A resposta dalgun
político local intentando explicar o asasinato dunha mulleren
Banda polas tensións provocadas no reparto de bens na
separación afondan na necesidade de reivindicación da data. O
terrorismo doméstico vive porta con porta con aquelas máis
encubertas formas de violéncia que.as mulleres padecen. Que
as pioneiras na incorporación das mulleres no mundo laboral,
con máis de trinta anos no.posta de traballo, cobren menos de
cen mil pesetas resposta a unha discriminación só entendida
desde o ponto de vista do xénero. Que sexan a man de obra
fundamental e máis numerosa nunha fábrica governada por
homes, é un exemplo máis dunha organización que se
reproduce nos papeis asignados na sociedade. Que á porta da
fábrica as espere un árduo traballo doméstico no que entran
nenas e vellos, confórmase como a regra de ouro que mantén
unha sociedade na que se merman os servizos sociais.
Os convénios, norma básica de regulación laboral, rezuman ,
discriminación sexista en canto se someten a comparación. E
iméiXfnábe~ un salário·-tan baixo nun sector dominado polos
homes? Negodarí-anse na construcción ou no metal unhas
condicións laborais semellantes? As mulleres soportan os
- - peores· postas e menos cartas, ás veces tamén porque a
protesta reduciría as forzas necesárias para tírar adiante coa
casa e a família. As mulleres non son encargada~;, non son
- obreiras especialistas e tampouco representantes sindicais.
Son irl)prescfndíbeis-para o funcionamento de moitas fábricas e
Gentros de traballo e sen embargo non son elas as que
neg·ócian as suas condicións laborais.
Quedan moítos cabos soltos na incorporación da. rnull_er ao mundo
do traballo. Abonda dar unha volta pola Universidáde, -os ho9pltal~:
as consellarias, ou os meios de comunicación _para ver con que
xeito se mantén a división sexual do trabarlo. Co mesmo coidado
·consérvase a dobre xornada que escraviza ás muUeres e fai a vida
máis cómoda aos homes, aforrando tamén boas partidas de cartos
á Administración. Os cámbios non son que os homes poñan un día
· o mandil. Teñen que ir máis ao fundo, até destruir ese moldes de
dominación nos que está escrito que hai señores criadas na
fábrica, na casa e, en fin, na sociedade toda.+
ANOSA TERRA
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As explotacións que.están apechar por mor da política agrária son das máis rendíbeis

O BNG denúncia ·ás 'máfias·
próximas ao PP ·que están a especular coas cuotas lácteas'
De~de o governo galego· rexéitase conscientemente a posibilidade de defender a 9apacidaA ministra de A,gricultura,
de ·productiva do sector lácteo
Loyola de Palacio, aseguraba
o pasado Venres 27 de Fe- · e. de enfrontarse aos dictames
da UE alegando que é ilegal.
bre i ro, que as manifestaPala contra, o PP no governo
cións en defensa do sector
central ven de-asumir o probledo olivo de .Jaén .e Córdoba
ma do oHvo como un problema
eran moi positivas para prede estado e apoia a via da mosionar' a Bruxelas e que a UE
bilización como método de preretroceda nas suas pretensión contra as directrices de
sións de recortar a produBruxelas. Segundo o parlación do aceite. Pola contra,
mentário nacionalista, Emílio
tanto a ministra como o preLópez Perez, o distinto posiciosidente da Xunta coinciden
en afirmar que aviada mobi- . namento a nível estatal e autonómico delata a incongruéncia
lización non vai solventar os
política do PP, porque o que
problemas que afectan ao
nunca se di é que "o olivo de
sector lácteo galego. Mália a
Galiza é o leite".
"dobre moral", como a definiu o deputado do BNG EmiLópez denúncia que desde
lio López Pérez, das adminisBruxelas se pretende ·desmantracións central e autonómitelar o sector non pola sua inca, os produtores de leite
viabilidade senón pola sua caacudirán á tractorada convopacidade· competitiva frente ás
cad a polas organizacións
explotacións francesas e hosindicais agrárias SLG e
landesas, que presionan para
UUAA, os próximos días 6 e 7.
facerse cun mercado até o de
agora abastecido polo leite gaA ministra de Agricultura delega. Ademais, sinala que "os
.fende o sector do olivo e apoia
especuladores son. as máfias
as mobilizacións en Andalucía,
próximas ao PP que mercan
·segundo o conselleiro de Agricultura, -Castor Gago, porque o
cuota para revendela" e que
único que se pretende é manson precisamente as explotacións máis viábeis as que estera producción. Pala contra, o
tán vendando a sua cuota preconselleiro entande que o caso
sionadas pola multa por sobredo leite é distinto porque se
trata non só de manter a proproducción e palas auséncia
ducción senó·n mesmo de inde axudas ao sector.
crementala restructurando o
O parlamentário do BNG tasector. Segundo as cifras que
mén cuestiona os procedimen. baralla o titular de Agricultura,
o 20% das explotacións non tetos democ,ráticos do governo
. ñen futuro e "o que estas pergalega, a quen acusa de ter
desmantelado a Mesa do Leisoas demandan é unha xubila.te, .única can le de expresión
ción digna canto antes".
coa que contaba o sector productor para apresentar as
Pésie facer estas declaracións,
suas alternativas. Desde a
no pleno do parlamento do pafrente nacionalista proponse,
sado Venres 27 de Febreiro,
Gago asegura que é a oposicomo alternativa un pacto soción quen lanza "mensaxes
cial e Emílio Lqpez mesmo
convidou a Guiña a revivir vecatastrofistas" e que coas ·tracllos tempos e .encabezar amtoradas non se solventan os
bos a tractorada. +
problemas des'te país.
-<>PAULA CASTRO

O Conselleiro de Agricultura, Gago, e Emilio López enfrontaron no Parlamento as posicións en litixio sobre a cuota láctea. A. PANARO

Gáliza Nova, CAE; CAEF eMEU convocan unha folga dé estudantes

Osector lácteo pedirá a solidaridade
da sociedade galega durante a trOctorada dos·dias 6 e 7
As 11 horas do Venres 6 de -- das comarcas productoras. As
te a nível social e político que
Marzo comezarán a concenorganizacións sindicais, SLG e _rnesmo -vbí;gou, en cor.cellas
trarse os tractores nas vilas e
UUAA teñen prev!sto rematar
go'V'ernados polo PP, a aceitar
cabeceiras de comarca de toda
ás sete da tarde despois de ceproposicións contrárias as políGaliza. Ao longo da mañá, os
lebrar manifestacións nas dis- . ticas defendidas polo governo
productores celebrarán asamtintas vi las.
- galego.
bleas para explicarlle á sociedade os p[Qb!gmas que afectan
Pola sua banda diferentes orAo longo do mes de Febreiro
ganizacións estudantis (CAEF,
véñense celebrando plenos nos
ao sector lácteo e as repercuconcellos productores de leite, , CAE e MEU entre outras) e másións que ten para a economía
si Galiza Nova, fixeron unha
ben por iniciativa dos viciños,
do país a fin de que crs distintos sectores, desde comercian- , ben por iniciativa das forzas poconvocatóri~ pública de folgá
xeral do estudatado para o dia
tes até estudantes se solidarilíticas a fin de que se aproba6 e 7 de Marzo, en defensa dos
ran mocións en apoio ao sector
cen coa mobilización. Os tractores ficarán nos pontos de
lácteo. Desde o SLG considésectores produtivos, chamaconcentración durante toda a
rase que estas propostas foron
mento que extenden "ao profenoite e o Sábado 7 dirixiranse
sorado e demais estamentos
moi positivas para o sector poren manifestación ás cabeceiras
que provocaron un fondo debaeducativos".+

A. EmÉ

Cuestións de Estado
A semana pasada celebrábanse manifestacións en Córdoba e Jaén
en defensa do sector olivareiro. Os médios de comunicación esta,
tais dedicáronse case unha semana a darlles o seu incondicional
apoio. Nas primeiras fileiras apareceron os cargos locais e autonó,
micos do PP e do PSOE. A ministra de Agricultura, Loyola de Pa,
lacio, tamén se manifestou a prol da mobilización "para presionar
á UE", lamentando non-poder participar por "problemas de rucen,
da". · Pola conta, a crise do sector lácteo galego nen sequer é con,
siderada asunto importante para debater no Congreso. Os dirixen,
tes do PP galego arremeten contra os nosos labregos manifestantes
e, os máis apoucados califican as mobilizacións de "inútiles". En
España, todas a unha (PP e PSOE) afirman que hai que defender o
aceite porque "crea moitos postos de traballo, é un xeito de vida e
até de paisruce". Polo que se ve os labregos galegos non son traba,
lladores, a gandeiria non é un xeito de vida e os prados están máis
rufos con .eucaliptos. Secadra entenderíamos millor esta defensa
intransixente e o próprio tratado de adesión do Estado español á
UE se nos remontásemos a outros tempos cando se falaba da oligar,
quia española .como detentadora das grandes fincas de oliveiras. •
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Asume como autocrítica oinsuficiente compromiso eparticipación
dos seus militantes no seo da frente

Unidacle Galega decide na Conferéncia Nacional
reforzar a militáncia do BNG e a própria
dos na frente para
achegar posicións e
sentar a base de
consensos "nos que
se poida acrescentar
o noso papel protagonista", dirixindo este achegamento sobre todo cara a Esquerda Nacionalista.

-0- PAULA CASTRO

O pasado Domingo 1 de Marzo
celebrouse a Conferéncia Nacional de Unidade Galega. O
debate centróuse na análise
dos resultados obtidos polo
BNG nas pasadas eleicións autonómicas, o abano de alianzas que se apresentan de cara
ás próximas elelcións europeas e sobretodo, no papel xogado polos seus próprios militantes no seo da frente nacionalista. UG aposta pola integración no traballo do BNG
de colectivos sociais e das
agrupacións nacionalistas de
Nerón e Chantada Nova e por
incrementar o papel da mocidade e da muller. En todo caso, a forma de pór en marcha
as distintas propostas e o posiciona mento oficial de cara
ás eleicións europeas non
quedará definido até a celebración do Congreso Nacional.
A necesidade de reforzar o papel
da militáncia de UG no seo do
BNG e o recoñecimento do escaso papel xogado até o de agora,
tanto a nível de participación como de traballo efeitivo, foi un dos
principais eixos do debate que se
deu na Conferéncia NacionaJ do
pasado 1 de Marzo. Na própria
ponéncia oficial, que quedou finalmente aprobada, recoñécese
que unha das principais eivas é
"o insuficiente compromiso e participación do potencial militante
que representamos" e sinálase a
importáncia de afortalar a capacidade de iniciativa política da Comisión Executiva, a fin de criar
un espácio permanente para a
unificación de posicionamentos
nos debates que se susciten na

Eleicións
europeas

Domingos Merino.

frente nacionalista.
Nesta mesma liña, a própria Comisión Executiva recoñece que
traballa con retraso os temas que
son obxecto de discusión nos órganos do BNG, o que minimiza a
sua capacidade de resposta. Para solventar estas eivas comezarase por aportar á ponéncia oficial propostas específicas, para
promover "votos particulares" no
Consello Nacional e emendas
nas ásembleas comarcais, concretar as propostas de cara á definición programática do BNG tanto no que respeita á cuestión europea como á definición do modelo de estado ou aos critérios
básicos de xestión municipal.
Ao tempo tratarase de afondar
nas relacións "bilaterais" cos outros partidos e coleitivos integra-

De cara ás eleicións
europeas analisáronse os aspectos positivos e negativos que
teria unha hipotética
fronte eleitoral integrada polas forzas
nacionalistas das
tres nacionalidades
históricas. Ainda que
neste ponto adiouse
a toma de posición oficial até a
celebración do próximo Consello
Nacional, sen embargo UG aponta que semella "dificilmente practicábel", dadas as diferéncias ideolóxicas que separan ás distintas
formacións. Pésie estas diferéncias tamén se cuestionou a posíbel concorréncia en solitário, que
limitaría as posibilidades de acadar representación nas institución
europea.
Domingos Merino resaltou a importáncia dos resultados acadados polo BNG nas pasadas eleicións, éxito que atribuiu ao traballo do BNG e "non por causas
exóxenas como pretenden explicar desde outras forzas políticas" e insistiu na consolidación
da frente como unha alternativa
de governo que xa está "socialmente asumida".•

Francisco Vázquez dedicarase ~preparar as
municipais da Coruña
Francisco Vázquez retirarase a
un segundo plano no PSdG PSOE para preparar as eleicións
municipais na Coruña. Unha comisión permanente no que participarán unha dúcia de membros
da executiva levará a dirección
fáctica da organización. As responsabilidades quedaron organizadas a carón dos dous vicesecretários xerais, Salvador Fernández Moreda e Miguel Cortizo. O segundo, que ameazaba
coa disidéncia, convértese no
número dous, pois terá ao seu
cargo a responsabilidade de preparar as eleicións municipais.
Fontes do PSdG-PSOE consideran esta fúnción como "un regalo
veleñoso que lle fai Vázqüez,
pois será Cortizo quen teña que
dar a cara se o partido obtén un
descalabro eleitoral que non é
difícil de predicir".
Moreda, pola sua banda, tratará
manter unido ao partido e de

d~

que á nominación á alcaldía, tamarcar a ortodóxia vazquista.
emílio Pérez Touriño terá máis
mén significa que pode controlar
liberdade no parlamento ao asua zona viguesa, a máis importanmir' a representación instituciote de Galiza, polo que vai ter un
nal. Méndez Romeu dedicarase - peso decisivo no próximo congreso que, seguramente, terá que
ás tarefas de comunicación e de
celebrarse IGgo das municipais.
relacións externas, mentres que
González Laxe é de novo releTanto é así ,que Vázquez apugado a un segundo plano.
rouse a manifestar despois de
coñecer o resultado que o seu
Se Vázquez considera que as
"candidato a alcalde de Vigo é
municipais van marcar a sua caCarlos Príncipe", pésie as aparrreira política, pois a sua forza estas públicas que se derá con Sotá nos votos conseguidos na Coto uns dias antes. Príncipe nega
ruña, Carlos Príncipe deu un paque houbera pacto algun, e afirso importante para ser o candidama que a sua victáoria se debe,
to socialista á alcaldia de Vigo, na
entre outr.as cousas, "ao traballo
sua puxa con Manuel Soto.
realizado militante por militante".
Nas eleicións realizadas na agrupación Vigo-Oeste, a lista próxiSoto, pola sua banda, non encaixou ben a derrota, afirma que
ma a Príncipe, encabazada por
Mariló Cabaleiro, acadou o 56%
vai seguir loitando e non só calidos votos, fronte á das Muchas
fica a Príncipe de perdedor e
que tradicionalmente apoiaron a
outros calificativos pexorativos,
Manuel Soto. Para Príncipe esta
senón que anúncia que os seus
victória ten máis trascen.déncia
ataques virán máis adiante. •
• '

t

Apresénta-se unha Iniciativa
Lexislativa Popular para que se
defenda por ~i a Sanidade pública

5

Unha Comisión Promotora composta por representantes
de asociacións profisionais, de viciños, sindicatos e for. zas políticas apresentou a trámite, o pasado Venres 27
de Febreiro, unha Iniciativa Lexislativa Popular para que
se debata e aprobe no Parlamento unha Lei que permita
garantir as prestacións sanitárias en Galiza. Segundo os
promotores, a auséncia dun marco legal impede o control democrático da xestión dos centros e servizos sanitários públicos, a definición de equipamentos e cadros
de persoal axeitados, o desenvolvimento dunha política
de persoal xusta e incentivadora, un.ha oferta de servizos que garanta unha asisténcia equitativa e de calidade, relacións axeitadas entre os diferentes níveis asistenciais e a participación cidadá nos centros sanitários. A
aprobación desta Lei implicaria a desaparición de organismos como o MEDTEC ou que os hospitais públicos de xestión privada pasasen á ser de titularidade exclusivamente
pública. Por outra banda, o Xoves cinco celébrase en Vigo
- unha manfestación en defensa da Sanidade públtca. •

OBNG supera en intención de voto áo PNV
De celebrarse agora as eleicións xerais o.BNG, cun 0.8%
dos votos, superaria ao-PNV (0.6%) e estaria en situación
de formar grupo parlamentar con seis deputados no
Congreso. Segundo reflicte o último inquérito publicado
polo CIS, CiU seria o único partido nacionalista con
representación parlamentar que, co 2.5% dos votos,
quedaría por riba do ~NG. O Partido Andalucista obteria o
0.8%, Esquerra Republicana de Catalunya e Coalición
Canária un 0.4%, Herri Batasuna un 0.3% e Eusko
Alkartasuna e Unión Valenciana un 0.2%. •

Só haberá 1.200 _millóns para o tren,
confirma a Xunta
O convénio asinado entre a Xunta e o Ministério de Fomento en matéria ferroviária contempla un investimento de
só 1.200 millóns no tren este ano, en lugar dos 4.335 miHóns que anunciara o Governo ante ó Parlamento o pasado 11 de Febreiro, recoñeceu a Xunta. Segundo o mencionado convénio, hai un plano plurianual que .vai de 1998 ao
2002 .no que se investirian 29.038 millóns na mellara e modernización do ferrocarril, dos ·que 15.500 millóns correspoaderian ao eixo A Coruña-Redondeta. Pero se no primeiro ano non se acadaron máis que 1.200 millóns de investimento, é difícil que as Administracións públicas cheguen a investir en catro anos os trinta mil millóns anunciados. Neste sentido, a inversión nestes doce meses teria
que ascender a 5.800 millóns para chegar á media .anual..

A Autovia do Cantábrico

conectará,con Bahamonde
O proxecto que manexa o Ministério de Fomento para a
construción da Autovía do Cantábrico estabelece que
esta via entrará no país por Ribadeo, pasará por
Mondoñedo e Vilalba e enlazará coa Autovía do Noroeste
na localidade de Bahamonde. Con esta decisión,
xustificada polo Ministério en base a razóns de custe, a
comarca ferrolá quedará sen a conexión direita co Norte.
Como contrapartida, Fomento estudiou converter o último
treito da Autoestrada do Atlántico, entre Fene e Ferrol,
nunha autoestrada sen peaxe. De todos xeitos, os
concellos de Ferrolterra e en xeral toda a Mariña
criticaron o trazado da Autovía do Cantábrico porque
dificulda o seu desenvolvimento ao deixar illadas a estas
zonas. Por outra banda, tanto Xosé Cuiña como o
Ministério de Fomento admitiron que as autovias de
conexión coa Meseta poderian non estar rematadas
dentro do ano 1998, xa que hai vários treitos cuxa
execución ten grandes demoras. Os retrasos nestas vias
acumúlanse mesmo desde antes de deseñalas. •

lncéndios en todo o país por mor da seca
Os fortes ventos do Martes tres de Marzo, a baixa taxa de
humidade e as altas temperaturas -e posibelmente nalguns
casos as maris humanas- foron as causas dos numerosos
focos de incéndios que asolaron máis de trinta concellos
do país e provocaron a intervención dos bombeiros ·e das
brigadas de extinción dos lumes forestais. Os lumes máis
importantes rexistráronse no Norte. do país, nas comarcas da Coruña, Ferro!, Betanzos, Be'rgantiños, A Marifía
e o Courel. No Sul houbo menos focos, pero na comarca
de Vigo tamén se produciron incéndios de consideración.+
•
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O INDIVÍDUO, RAMÓN SAMPEDRÓ, ESTÁ :BEN MóRTO, ... PRINCÍPIOS ÉTICO~MORAIS -SINALA O AUTOR OESTE
MAIS A SUA PERSOA VIVE (TRISTE -PARADO)\O I; SAR- .. ARTIGO- É POSÍBEL QUE TRUNFEN, MESMO SEMELLAN ,
CASMO!~~ CON MÁIS FO-R ZA QUE NUNCA~ OS :_.S. EUS EsTAR A FACÉ-LO, DESPOIS DA SUA DESAPARICIÓN FÍSICA.

CADAVRE DE INDIVÍDUÓ, ,MAIS NON DE PERSOA
.

.

"':

SOBRE A MORTE DE RAMÓN SAMPEDRO
. DOMINGOS ANTÓN GARCIA FERNÁNDEZ

"Dies iste, quem tanquam extremum refonniáas,
aetemi naralis est."
"l_ste dia, que temes como o último,
é vn nacimenro para a etemidade." _
SÉNECA

Un simples repaso ao vocabulário, que
apareceu nistes últimoi¡ meses -nos mas~
media, testernuña a dificulda.de do asunto.
Ortotanásia (rnorrer con dignidade), ~u,
tanásia (acelerar a morte con vistas a
manter isa dignidade), distanásia (alon,
xar a marte, inclusive chegando ao-encar,
nizarnento terapéutico), adistanásia (dei,
xar morrer en paz); suicídio, suicídio asis,
tido, homicfdio, vida biolóxica sen vida
biográfica, liberdade ... E isto complica,se
se irnos expresión por expresión. Centre,
mo,nos na que paree~ ser nucleal: eu,ta-:
-násia (boa,morte ).
·
Boa morte non significa o mesmo para a
bioloxia (boa saúde), para a psicoloxia
(sensación de ben,estar), para a ética (pre,
servación da corporeidade individual e so,
lidariedade cos outros carpos), para a moral
(segundo o costume) ou para o campo xurí,
dico (conforme a Oireito). Tampouco o te,
mas máis doado coa palabra "marte" que,
como o reverso da vida, non sernella ser o
mesmo para un epicúreo, para un cristiano,
para un cartesiano ... ; para un monista ma,
terialista, para un dualista ... ; para quen
apré<;::ia o corpo e para quen o considera un
atranco para o desenvolvirp.eri.to libre da
alma, que se ceiba por fin das cadeas... Ao
menos se facemos caso do que nos din!
Pois, se as verbas atraizoan os pensarnentos
e os sentirnentos, a complexidade nova,
mente aumenta.
Pode falar,se de "marte boa"? Acaso a mor,
te non é sernpre mala? Ou será boa a marte
se a vida está a ser mala? Ernbora, que é a
"boa vida"-? Asimesmo escoita,se que a
marte debe ser "natural"? Pero, qué cómpre
entender pQr tal cousa? Nun mundo trans,
formado de arriba en baixo pola tecnolo,
xia, mesmo con risco de extinción para a
espécie humana (e non nos poñamos "ant,
ropocéntricos"! )1 que é :o natural?

nar aos condenados dent~o dun programa
de euxenésia racista; vendar os ollas dos
que van- a ser fusilados; conceder .unha~o,
mida_a carpo de reí ao que van inatar de
contado;· prestar asis,
téncia espiritual prévia
á eliminación. na silla
elÚtric~ ou_,- mesma,
mente, conmutar, co,
mo se facia nos autos
de' fe, a marte na fo,
gueira polo garrote, de
mediar · o arrepenti,
mento ...

mal, vida, mone, digno, indigno ... Concei,
tos que se opoñen, cruzan, complementan ...
Con frecuéncia alude,se á cantidade e á cua,
lidade de vida, expre,
sións tomadas por ana,
loxia do campo indus,
trial. Non botar as
rnaus á cabeza! (no sis,
terna capitalista p
obreiro, antes que unha
persoa, é capital variá,
bel). Nada de extraor,
dinário en aplicar ter,
mas económicos a algo
q4.e -se quere distanciar
do económico. Tal vez
non soubemos disimu,
lar bastante ou, se ca,
drar, ten razón Marx ao
afirmar que a ideoloxia
e todas as formas de
pensamento son refre,
xo do que acontece a
nivel de relacións so~
_ dais de produción. Qutra vez o vello Marx!

'Ofereceu . .se unha
.

vida digna·. a todos
aqueles para os que se
pide unha marte
· digna?"

Para un pesimista, que
percebe á morte como liberación, falar de eu,
tanásia poderia ser un,
ha redundáncia. Morrer
ben non é o mesmo pa,
fcl un inrnanentista _que
-para un transcendenta,
lista ... Non se trata de
despistar, si de com,
prender que non· é cuestión banal que se
poida despachar con dous ou tres princípios
-teóricos. Están en xogo as ideas de ben,

Ao falar de "cantidade"

e"cualidade", que

critérios utilitaristas se empregan: indivi,
duais, familiares, grupais, de clase, univei:,
sais ... ? Estaremos a des,perso~alizar ao an,
cián e ao enfermo terminal? E a mone un
fracaso constitutivo ou un pórtico á espe,
ranza? OUa,se co mesmo critério a marte
dun físico como Stephen Hawking, emi,
nente, criativo, e asimesmo "produtor de
divisas", que a de alguén sen nome e sen
biografia social?
Ofereceu,se unha vida digna a todos aque,
les para os que se pide unha mane digna?
Convén foxir de apriorismos (faga,se xusti,
za, di o refrán, ainda que feneza o mundo),
rnais tampouco é carniño de rosas o do con,
secuencialismo.
Para concluir:
• DENDE A ÉTICA seria comen.ente buscar

a firmeza e a xenerosidade, pero haberia
que concordar as do que marre coas de
quen serve de causa instrumental, que non
é un mecanismo, senón alguén que posue
conciéncia, isto é, razón e sentimentos.
•DENDE A MORAL, rnais fácil en aparién,

cia, pois é o acostumado. Pero, costume de
quen? E, se o costume colide coa ética indi,
vidual?

Xosé Lois

• DENDE A NORMA XURÍDICA, que, sen,

do de rango inferior á norma ética, é a que
remata por impor,se. E niste campo, a bon
seguro, chegará, un consenso como o que
se produciu, logo de miles de guerras me,
diáticas e doutro tipo, no asunto do aborto.
Ao final volve o mesmo: que é o bon e o
mau, o xusto e o inxusto .. . ? E, ao igua l
que sempre, o poder coas suas múltipla
facíanas está presente. lse p der que nos
ten ocupados coa morte de Ramón Sarn,
pedro ao tempo que se perpetran masacres
colectivas e marren de miséria continen,
tes ínteiros. •
P.S. Moitas das ideas anteriores xurdiron ao fío da leitura
do capítulo sobre "Individuo y Persona" en G USTAVO BUE·

-- --------------

NO MARTINEZ:

El sentido de la vida. Seis lecturas de filosofía

moral, Penralfa ediciones, Oviedo, 1996.
DoMlNGOS ANTON GARCIA 'fERNANDEZ é
coordenador da Aula Castelao de Filosofia

Formas de eutanásia? T amén o serian enga,
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PAULA CASTRO

O conselleiro de Xustiza, Xesus Palmou, surprendia aos
grupos parlamentários da oposición ao denunciar que a Plataforma Cidadá de Ferrolterra
tora criada contra o PP. Ao
tempo, trataba de restarlle representatividade mália estar integrada por organizacións empresariais, de comerciantes, de
viciños, sindicatos, concellos e
forzas políticas agás o próprio
PP. Segundo o deputado do
BNG, Xosé Dfaz, a negativa a
tramitar a solicitude de zona
de emerxéncia e a criar unha
Comisión non Permanente no
parlamento, para facer un seg u i mento das medidas a
adoptar na comarca, resposta
a unha visión totalitária da polftica, denota a falta de compromiso co país e intensifica
o enfrontamento do governo
de Fraga coa sociedade civil.
O conselleiro de Xustiza e Interior compareceu o pasado Xoves 26 de Xaneiro diante do pleno do Parlamento para explicar
as causas que provocaron o
choque da plataforma petrolífera
Discoverer Enterprise contra a
ponte das Pias de Ferrol.

Á contra das primeiras declaracións , nas que se responsabilizaba aos servizos metereolóxicos de non ter advertido da presenza dos fortes ventos, o que
se ven chamar "fenómenos metereolóxicos adversos ", desta
volta , Xesus Palmou sinalou
que as actuacións deste organismo foran as correctas . Sen
embargo , o parlamentário nacionalista, Xosé Diaz , cuestionou esa eficácia porque mentres o Centro Metereolóxico de
Galiza non tiña coñecimento do
temporal que se achegaba, os
servizos franceses e ingleses xa
detectaran a tormenta.

.

O titular de Xustiza loubou ademais a rápida posta en marcha
dun operativo de emerxéncia, a
cooperación das administracións central e autonómica e
xustificou que non se fixera efeitiva a declaración de zona de
emerxéncia palas dificultades
xurídicas existentes. De novo o ·
deputado nacionalista contradeci u as suas explicacións. Segundo Diaz, se non se fixo efeitiva a declaración de zona de
emerxéncia foi por falta de vontade política e non por problemas legais, porque se está confundindo conscientemente a Lei
de Trámite Urxente de Obras
con esta declaración.
Canto á cooperación das administracións cos concellos da comarca o parlamentário do BNG
lembrou que non se mantivera
nengunha reunión cos alcaldes
da zona, agás co de Ferrol, curiosamente do PP e que non se
atenderan as demandas da Plataforma Cidadá, criada a raíz do
accidente.

Plataformas
-~ ~~ para Astano~r ~

méritos de Fraga
cJ

O presidente áa Xunta, Manuel Fraga lribarne volveu intervir no parlamento, contra
todo pronóstico, ao escoitar
ao deputado nacionalista,
Xosé Díaz, _criticar os escasos resultados das suas
constantes viaxes a Madrid.
Fraga erguéuse do seu escano de contado para desmentir esa afirmaoión e puxo co-·
mo exemplo que da sua última visita trouxo para Astano
o contrato de construcción de
dÚas novas plataformas petrolíferas. Se os contratos para Astano dependen u nicamente de que vaia a Madrid
e os solicite, o xefe do executivo ·deberia ter aproveitado esa intervención para explicar porque non solicitou
máis contratos para a empresa ao longo destes anos.•

Insultos a ·
Anxo Guerreiro
Fraga ergueuse alporizado do seu escano para rsponderlle aa deputado nacionalista Xosé Díaz, na fatografia.

A respeito da Plataforma Cidadá, o conselleiro limitouse a criticar a sua existéncia.e todas as
mobilizacións até o de agora celebradas porque, ao seu entender, vai "contra o PP". A este
respeito Díaz replicoulle asegurando que é o PP quen se enfronta a institucións como o próprio Consello Económico e Social, integrado na Plataforma, a
asociacións de empresários, de
comerciantes , de viciños , aos
sindicatos , ás forzas políticas,
aos concellos, incluido o de Ferrol e mesmo aos próprios militantes do PP que acoden ás
mobilizacións mália as directrices do partido.

lnfraestruturas

Ao longo do debate, puxéronse
de manifesto as eivas de infraestrutura que sofre Ferrolterra .e.
denundouse famén o feíto de
que teña que acontecer un accidente destas características para que se habiliten partid.?s orzamentárias para construir a autovía Fene-Ferrol, demandada de
hai anos, ou para recuperar médios de transporte público como
os camiños de ferro e as . lanchas que comunican aos concellos dunha e outra beira da ria.
Ainda asi, o conselleiro demostrou que até as obras públicas,

A

cafetaria da Xunta
ou a do Parlamento
son, a diário, teste,
muñas do diálogo amistoso
e afábel de inimigos declarados. Cando rematan as
di cusións, e despois de Pª'
sar o rodete, sempre surxde
un momento para tomar
un café ou comp.artir un
aperitivo. Tan parecido a
un anúncio televisivo que
os que presencian a imaxe
apenas botan de menos unha voz en off que reeomend e a marca causante da
harmonia dos contrários. Entre a xente con educación isto é norma de proceder moi usada sen que
veña a significar nengun tipo de renúncia ou confraternización co adversário político.

Boa conduta

A. IGLESIAS

mesmo nun caso como este, están condicionadas pólas afinidades políticas dos alcaldes. Desde
de Fene, governado polo BNG,
reoJ_ám:ase a constr"UCió.n dunha
circunvalación, a roñda Oeste,
que desvíe o tránsito procedente
de Ferrol, que até o de agora desemboca no centro da vila provocando constantes retencións. Sen
embargo Xesus ·Palmou rematou
a sua intervención condicionando
a construción deste desvio cun
''tarase sempre e cando o alcalde
de Fene sexa solidário, porque
depende do concello". O que non
chegou a explicar foi de que circunstáncias en concreto facia depender esa obra.+

diário de sesións de recesos e diálogos nos encon,
tros . gastronómicos: Olla

que és burro , Gago cerníca,
lo e paifoco . . . Isa do Centro
· Ramón Riñeiro é un foco in,
feccioso sen .sanear ...Home ,
Palmou, tés que reciclar á
pandilla esa de requetes mal
uniformados .. . Digo, che,
Pita, que no gasto unha me,
cha.con voces ...

Nas ofkinas da Xunta os
despachos dos conselleiros teñen moqueta. Non
hai cabida para conversas distendidas. Todo vai
segundo m~nda a rixidez protocolária. Se alguén
quer 'decir catro verdades ao presbote, ten que ar,
marse de valor e cantarlles as cuarenta a plena luz
de fluorescente, con dez ou doce acompañantes de
Asi entra no posíbel ver sentados picando da mes- · testemuñas e coa seguridade de ficar reflectido en
·a cta todo o que se di. Perder as formas e plantarlle
ma tapa de tortilla ao deputado da vangarda operána cara uns insultos ao titular do departamento é
ria e ao defensor de empresários arrruinados. Ao
un ·feíto fóra do comun. Probablemente fique coMilucho con Gago Lorenzo, a Garcia Negro con
mo un insolente e non serva de axuda para chegar
Regueiro T enreiro; a Rodríguez Freixo9 con Palao bon termo da reunion. Contan que unha das
mou; a Suso Vega con Orza e a Bautista Alvarez coa
veces que isto sucedeu, á saida dá xuntanza, cando
flor e nata do españolismo militante. O ton disten,
os comp.añeiros dos reunidos se aproximaran a
dido da conversa seguro pode dar pé a aplicárense
perguntarlle como fora a cousa, .a traballadora que
mutuamente algun cualificativo que, por cortesía
fixera de portavoz, cun sorriso de lado a lado, resparlamentar, houveran de gardar para esta ocasión.
postou: impresionante.+
Lástima que non podamos ter as transcripcións nun

Os deputado$ do PP saena
intervir no estrado, nos últimos tempos, amasando unha inusitada violéncia verbal.
O próprio presidente da cámara tivo que lle chamar a
atención a Fernando Pensado cando dirixíndose a Anxo
Guerreiro puxo en cuestión a
sua "catadura -moral" por terse apresentado ás eleicións
en coalición co PSdG-PSOE
e estar no P,arlamento no
grupo mixto. A primeira oportunidade que se lle apresentou, Guerreiro contestóulle
que desde o PP non se podía
discutir a sua "catadura moral" máxime cando por orde
do próprio Fraga fara encar. ceré;ido por enfrontarse á ditadura. Mentres o parlamentário do grupo mixto talaba,
desde o seu escano, o deputado do PP, Xaime Pita, comentaba divertido aos seus
compañeiros de partido: "é
un demócrata".+

Seguridade

para lnespal.
Os trab~lladores de /[1espal,
recentemente adquirida pola
multinacional A/coa, poden
estar seguros de que os seus
pastos de traballo non están
en perigo. O deixou claro o
deputado do PP, Manuel López Outeiral, quen lles enviciu
unha mensaxe paternalista
explicando que, por sorte,
van producir beneficios para
unha das empresas máis fortes do mercado do alumínio,
centro de operacións en Europa e non van vivir subsidiados polo estado, como o farian se a empresa continuara
sendo ' pública. No mundo en
que vivimos, Outeiral deixou
claro que manter lnespal como empresa estatal seria toda unha "involución cara un
modelo intervencionista".+
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Remédios de
hai douscentos
anos
Pere Esteve destacou a "sintonia persoal e política" existente entre os dirixentes do CDC e BNG.

A. PANARO

Califican arelación como de 'enorme releváncia para aevolución política'

·BNG e CDC anúncian -uriha
'canle n~va' para modific~r o Estado
-0- A. EIRÉ

O Bloque Nacionalista Galego
e Convergéncia Democrática
de Catalunya pretenden abrir
"unha via nova" para que o
Estado recoñeza a realidade
plurinacional, poñendo en
marcha "unha nova cultura
política" que leyaria a un pacto semellante ao da Transición.
As relacións entre ambas forzas, "ampliábeis a terceiros",
reunidas os dias 26 e 27 de
Febreiro en Compostela, serian o elemento baselar para
criar unha "situación nova".
"Continuidade e contido", Con
. estas duas verbas explicaba o
· secretário xeral de Convergén. cía Democrática de Catalunya,
Pere Esteve, as relacións que
esta organización mantén ca
BNG despois de celebrar o segundo encentro. Pere Esteve tamén destacou "tanto a sintonía
persoal como política" existente
entre os dirixentes de ambas organizacións, expresando a vontade de continuar cos contactos,
ao tempo que resaltaba a importáncia que vai ter no futuro o coñ eci mento de ambos grupos
parlamentários nas Cortes españolas e o seu xeito de actuación.
En que baseaba o dirixente catalán esta afirmación? No comunicado conxunto suscrito ao rematar os encontros facian públicas as suas coincidéncias. A
primeira, a necesidade de promover "unha nova cultura política respeitosa coas identidades
e acorde cun recoñecimento da
realidade plurinacional do Estado". Este recoñecimento deberá
de ser impulsado pola actuación
das forzas nacionalistas das
respectivas nacións sen estado.
Pere Esteve explicária que o traballo que están a realizar ambas
organizacións "é un traballo de
fondo, que ten trascendéncia, pero tamén actualidade: trátase de
abrir novas vías para a configuración do Estado". Xosé Manuel
Beiras, pola sua banda, calificaria
estas relacións como "densas e
de enorme releváncia para a evo-

Como terceiro ponto de coincidéncia poñen de manifesto "a
Ambo& mostráronse de acordo
vontade de afirmar as nosas
respectivas culturas e normali· en non jmpulsar, de mom~nto,
unha reforma constitucional. . zar as nasas línguas, avogando,
á sua vez, _por u.n tratamento
aeiras explicaría que "pesie á
igualitário das diversas _culturas
postura enormemente cr~tica
e línguas do Estado". Perguntacoa Constitución que ten o
dos se os procesos normalizaBNG, non é o momento de
dores son homologábeis, mos-abordar o cámbio constitucional
tráronse de acordo en que "caporque poderia ser involutivo.
da· nación debe ter o seu modeHai que aproveitar o vento a falo, porque as circµnstáncia tavor para acelerar o pr'oceso, pemén son diferentes". Pero existe
ro non podemos incorrir en
un "obxect1vo irrenunciábel: a
erros tácticos". Pere Esteve afirigualdade de- dereitos para os
mou a continuación que antes
fálantes de idiomas minor,izade abordar ese cámbio constitudos", dixeron.
cional hai que chegar a unha vía
de consenso, "de momento, a
Asi, o voceiro do BNG referiuse
Constitución ten vieiros que nos
permiten avanzar nos procesos
a que na Galiza "só o 5% afirma
ter unha certa dificuldade para
respectivos" .
entender o galega, algo que non
acorre en Catalunya", denunXosé Manuel Berias tamén se
referiu ao "cámbio cualitativo
ciando que "o poder político galega está a socavar os alicerces
que se produciu nos últimos
tempos entre o nacionalismo cada normalización".
talán e o galego que nos permiA respeito das diferéncias reais
te entrar nunha nova fase de relacións", e ·como agora "o naentre CDC e BNG, ambos políticionalismo catalán ten moita
cos expresaron o seu "claro
máis forza que cando se aproconvencimento en que as relabou a Constitución".
cións teñen que ser en pé de
igualdade". Beiras afirmou que
A preséncia en Europa
"a incógnita sobre a viabilidade
das relacións entre BNG e CDC,
No segundo ponto do comunicadebido ás diferéncias de carácdo conxunto, ambas organizater ideolóxico, despexáronse tocións expresan "o interese por
talmente, pois as posicións das
defender a preséncia directa
teses comuns, non só sobre a
das nasas realidades nacionais
identidad e nacional, permiten á
nos foros internacionais e eüroapertura dunha nova canle no
Estado''. Beiras matizaría a respeus. Neste caso, na necesidade de redefinir a circunscripción
peito das relacións que o BNG
eíeitoral europea".
ten con outras organizacións catalanas, como Esquerra RepuAmbos líderes manifestaron que
blicana de Catalunya, que "esnon foi tratada unha posíbel aliantas conversas con CQC non van
za para as próximas eleicións euen detrimento de · nada, senón
ropeas. Beiras afirma que "é máis
en ampliación".
importante chegar a pontos de
coincidéncia por onde irá o procePerguntado Pere Esteve palas
so de constitución europea", matipreferéncias dé CDC entre o PP,
zando que "o BNG ainda non ten
ao que apoian en Madrid , e o
zanxado o tema das alianzas ou
BNG, co que manteñen relade concorrer en solitario. Vai ser
cións, declarou que "se talamos
discutido na Asemblea Nacional".
dunha cultura política que quereAmbas organizacións abogan
mos que se impoña é lóxico que
porque as suas respetivas naexprese o desexo de ascenso
cións sexan consideradas cirpara o BNG . Non é cuestión de
preferéncias, senón de visiól'1
cunscripción eleitoral para os comícios comunitários.
conxunta, de coincidéncias".+
lución política do Estado".

Cando se cumpren vintecinco
anos da publicación de O Atraso Económico da G aliza, Xosé
Manuel Beiras califica de dramático que teñan plena vixéncia as receitas dadas no século
XVIII para solucionar os
problemas económicos do país.
Beiras fala para LA Voz DE
GALICIA, nunha entrevista con
Lois Blanco. "O que é dramático non é que se poida considerar válida a diagnose que fixera
no Atraso Econámico hai 25
· anos, senon que escritos de
Comide ou Pedro António
Sánchez, do século XVIII,
teñan actualidade porque se refuen a problemas patolóxicos
que están vixentes. Na Memorial a Carlos III, denúncíanse
ante o rei problemas que padece a gandeiria galega de vacún
trala proibición de exportar gado a Portugal; o problema de
raiz é o mesmo que ternos na
UE. A história repétese coa
pesca ou as comunicacións".
Beiras lembra que no catastro
de Ensenada (1738), a poboación galega representaba un
14% do total do Estado e a de
Catall.ijlya un 7% e hoxe é ao
revés. "O que é dramático é que
o motor que move a no a economía está fóra. O modelo de
acumulación que xenera riqueza, capital, e amplia a base económica e o benestar, debera ser
próprio, interno da Galiza, engranado nun sistema
mundial.+

Londres contra
os nacionalistas
escoceses
A renovación da acta de East
Ayrshire para o parlamento
escocés, deu unha espectacu-

lar vitória ao Partido
Nacionalista. O diario THE
SCOTSMAN comenta no seu
editorial: "Os laboristas non
só perderon o escano senon
que ficaron nun humillante
terceiro lugar e o resultado
meteulle o medo no corpo ao
ministro para as administracións públicas de Londres,
Donald Oewar. Este avanzo
nacionalista pode esp licar,
ainda que de ningunha
maneira xustificar, o estrano
comportamento que dun
tempo a esta parte ten o ministro Deward e os membros
do seu gabinete á respeito de
Escoza. O primeiro e mái
asoballante foi negarll a Sean ·Connery, un ignificado
adalide nacionalista, a
di tinción nobiliária qu xa
estaba concedida por
Buckinham. Ante fo¡ o debate obre a ede do
parlamento e cocé en Holyrood, no canto d Calr n
Hill. E non e e queza a impo ición da figura d mini tro
principal no cant de prim iro mini tro para o x f do
poder autonómico.
guinte na lista será que o señor
Oewar negue a Escoza o hino
nacional. Todas e ta
mesquindades teñen un só
obxectivo que é o de trancar
o pa o aos nacionali ta ". +

Non é unha
.guerra comercial
Jo ep Maria Brunet coma nas
páxinas de LA VANGUARDIA
canto lle importa ao PP a batalla polos meio de
comunicación: "O PP chegou
á Moncloa co obxectivo esencial de e establecer, de ter credibilidade coma opci 'n éria e
ó lida de govemo. Non quixo
entirse debedor d cor
mediático que o acompañara
na sua viaxe á M ncloa, per o
certo é que de d o r rte de
p der quer aumenta lo. executivo do PP foi prim iro contra Grupo Pri a p r e nsid ral o parapet mái eficaz do
felipismo; despoi fix p r
arramplar b anac d eid
comunicativ pela viada e mpra de Antena 3 p r parte da
Telefónica. N n h ai dúbi a da
importáncia de ta bat lla que
ten múltiples cenári s. O último marcouno a op ición cialista ao pór no seu ponto de
mira á COPE, a emisora dos
bispos. O Govemo non é para
nada neutral nesta porfia ainda
que queira disfrala de guerra
comercial".+

VENTURA & EL BURLADERO/ LA VANGUARDIA
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GALIZA
Hai quen afirma que CiU saben moi ben o camiño a seguir na sua política nacionalista, pero que non o esplicitan teóricamente. Como definiria vostede o nacionalismo
de Convergencia Democrática
de Catalunya?
Estamos talando dun tema o
suficientemente complexo como para resumilo nunha soa
palabra. As etiquetas non aclaran moito as causas. Que significa que un partido sexa federalista? Ao final resulta que a
política que se leva a cabo é
moito máis ilustrativa das intencións reais que as denominacións. De todos os xeitos,
nestes momentos estamos a
apostar claramente pola expresión soberania compartida.
Compartida entre a nosa nación, Catalunya, o Estado e
máis Europa. Hai a vontade do
retorno á soberanía nacional
pero tamén é asumíbel para
nós que haxa determinados
ámbitos de soberanía estatal e,
por outra banda, tamén estamos cedendo continuamente
soberanía a Europa.

9
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ta que ·a yisión distinta do Esta. do que aportamos os nacionalismos non ·só é a máis léxica,
senón que é a millar para todos. Vai ir aparecendo unha
terceira via.

Pere Esteve ·
·'Podemos crear un ha nová transición'

Dá o mesmo apoiar ao PP que
ao PSOE en Madrid?

*ALFONSO EIRÉ

Non marcamos diferéncias. Hain as pero non as marcamos.
Hainas nos dous sentidos.

AS CONVERSAS QUE ESTÁ A TER CONVERGÉNCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA CO BLOQUE NACIONALISTA SALEGO SON ALGO MÁIS QUE UNHAS RELACIÓNS BILATERAIS ENTRE DOUS PARTIDOS NACIONALISTAS. O SECRETÁRIO
XERAL DE e.o.e., PERE ESTEVE, AFIRMA NESTA ENTREVISTA QUE ESTÁN NA PROCURA DUNHA "TERCEIRA VIA"
PARA A CONFIGURACIÓN DO ESTADO ESPAÑOL E QUE AS CONVERSAS CD B.N.G. "TRATAN DE DARLLE UN IMPULSO
Á CHEGADA OUNHA NOVA TRANSICIÓN". PERE ESTEVE, QUE PERCORREU TODOS OS ESCALAFÓNS DA POLÍTICA,

DESDE CONCELLEIRO ATÉ A DIRECCIÓN DE e.o.e., AFIRMA QUE AAUTODETERMINACIÓN SE VAi GAÑANDO DIA ADIA
E QUE O MELLOR XEITO DE COÑECER O IDEÁRIO POLÍTICO DUNHA ORGANIZACIÓN É OLLAR ASUA PRÁTICA DIÁRIA.

Toda aquela soberanía que
poda corresponderlle ao povo
de Catalunya debe ser sua. A
que, en base ao diálogo, vexamos que pode estar a outros
níveis, estatal ou europeu, podemos cedela. Pero o desenvolvimento é complexo. Estivemos traballando estes días co
BNG en darlle un impulso á
comprensión de que este Estad o é plurinacional. Só comprendendo isto poden avanzar
as causas.

Estas acusacións existen, logo
a alguén lle interesa facelas.
Pero non teñen nengunha base. Reto a que alguén me diga
que forza política máis que
Convergéncia e, en certo senso, que país (non identifico Catalunya con Convergéncia) esgotou maiores niveis de solidariedade política e máis económica para que as cousas vaian
ben. Que comunidade, que nación, fixo maiores aportacións
que .Catalu.nya? Se a nós se
nos acusa ·de mercantilismo é
que os demáis deben de ser
moi solidários e que fan moitas
aportacións. Quixera saber cales son e comparalas coas que
nós fixemos, a ver se aparece
algunha superior.

Como observa a actual crispación madrileña? Cales serian os motivos?
Véniola mal, moi mal. Nós ta·mén somos vítimas dela. Hai
dous tipos de motivos. Por unha
banda, como se exerceu o governo eí pala outra, determinadas formas de exercer a oposición. Este país ten unha forma
de governo e de oposición que
é cainita, un estilo malo. Seria
bó para todos, comezando polos próprios protagonistas, que
mudaran ese xeito de enfrontarse políticamente.

Ultimamente non usan a palabra autodeterminación?
Nas nosas ponéncias aparece
repetidamente. A autodeterminación é un dereito dos pavos,
polo tanto, non é cuestionábel.
Se talamos de ceder soberania
estamos xa nun exercício de
autodeterminación. O que pasa
é que autodeterminación ten
unha imaxe relacionada co
exercício deste dereito via referendo . Estes conceptos tan
simplistas non teñen sentido.
Estamos talando dun tema
máis sofisticado e permanente.

Nacionalizar Catalunya
Desde Catalunya, outros sectores do nacionalismo, acusan a CDC de catalanizar na
sua forma de governar, pero
de non ter nacionalizado a sociedade.

Pero o Parlament aprobou unha moción confirmando este
dereito.

A responsabilidade de ter un
alto nível de conciéncia nacional non é exclusiva dun partido, é de todos. Ás veces acúsasenos de querer representar
a todos. Desde a institución da
Generalitat creo, sinceiramente, que fixemos moito. Catalunya foi collendo ·elementos de
nación diferenciada. Penso
que algunha autocrítica debemos de facer porque, neste terreo é preciso ir ao máximo e
todo o que fagamos é pouco.

Efectivamente, para que non
houberse dúbidas. Pero o dereito témolo igual ainda que non se
nos recoñeza.

O contexto estatal
Que papel xoga CDC no contexto estatal e cal se~ia o que
gostaria de xogar? E sabido
que o xogo non é só cousa
dun unicamente e menos en
p~lítica, depende da correlación de forzas.
Desde a chegada da democrácia xogamos a nível de estado
un papel cooperante. A nasa
visión da cooperación estivo
presidida por dous eixos. Dunha banda a léxica da estabilidade política, de que as cau sas marchen ben, a da transformación do Estado, a da descentralización. O segundo vector desta cooperación moi leal
ten sentido se Catalunya consi. gue ao mesmo tempo os máximos niveis de autogoverno.
Non pretendemos deixar de facer o que facíamos, pero., se
existe unha nova situación ...

Acúsase a CiU contínuamente
de mercantilización, extendendo a idea de que naciona- ·
lismo é puro egoismo ...

Semella que CDC é unicamente Pujol e fálase continuamente do post-pujolismo. Que estrutura ten o partido para encarar o futuro?

. A. PANARO

A que se retire?
Pódese abir unha nova etapa.
Criar ur:iha nova Transición, na
que, en base a todo o que- veu

ocorrendo tan positivo-, se poda
facer un intento sério no que se
vaia instalando o que eu chamo
unha nova cultura política, unha visión d<? Estado distinta, in-

cluso un novo xeito de facer
política, c:k> que foi constante
nos partidos estatais , do que se
chama a cultura política madrileña. A xente estase a dar con-

Hai tres anos que CDC lle ven
dedicando unha especial atención á sua renovación. Non só
se trata de darlle prioridade á
formación dos líderes , senón
de renovar a mensaxe ideolóxica. Estamos a facer un esforzo
sério. Tivemos unha renovación moi sensata , con moito .
seny catalán. Tentamos fortalecernos para estar preparados
para calquera continxéncia, para calquera situación de futuro,
non só para o post-pujolismo. •

Comeza acaptación do aluno independente_~a,ra;e~~~.r1i1jtor nun mes
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que Docampo ten dos campus ·
vigueses. ·Asi, non ve con bons
ollos a disgregación de Peritos e
Empresariais.

, ·A falta de dados definitivos e
·pQr Linha e·st:reita marxe, a
·Altemativa Unive"rs'.itária '(AU)
' .. que lidera o . catedrático da
" Escola de . T-elecomunica- 'c ións, Damingos Docampo, é ,
a forza vencedora nas eleicións ao claustro vigués·, ce- ·
le.bradas o ·Martes 3 de -Marzo. - A Plataforma- p·ota Con- ..
verxéncia da . Universidade
de· Vigo (PCUVI), do actual ..
reitor Xosé António Rodríguez Vázquez, quedo u · relegada ao segundo lugar. A
partir de agora comeza a caza do voto do representante
de alunos independente p~ra
acadar apoios suficientes para
elixir reitor no prazo dun mes.

Negocacións cos alunos
Mália que a vitória corresponde
á AU por estreita marxe. O nome do reitor e a composición da
equipa de governo virá dada
dos acordes que cada grupo de
profesores chegue cos estudantes. Os nacionalistas dos Comités Abertos de Escola e Faculdade, CAEF, teñen 24 representantes (subiron un) e os claus trais da Agrupación lndependente (Al) suman aproximadamente 38 (antes eran 50). Hai
outros grupos de menor entidade, como o grupo independente
que apadriña Eusébio Corbacho
e que ten nove claustrais ou os
independentes sen filiación .
Cuns e outros tratarán de pactar
a PCUVI e a AU , ainda que a
primeira a priori conta co apoio
de Al e a segunda cos independentes de Corbacho . Contado,
Al poderia mudar a sua orientación se o cuarteto DocampoCorbacho-Estévez-Espada é
quen de negociar. Pero para isto hai que cof-lecer as verdadeiras intencións de Corbacho. Se
este está con Docampo pode intentar aupalo ao reiterado co
apoio de Al a cámbio dalgunhas
concesións (para pactar cos
CAEF tanto PCUVI como AU
precisarian dun acordo que mar~ quese a política universitária e
te non unhas meras concesións).

Entre os profesores da Universidade de Vigo das fabas están
contadas. As niáis das véces as
listas eleitorais confeccionadas
con critérios máis arítméticos
que políticos. Representantes
de coñecida filiación socialista
apreséntanse por unha e outra
lista, ainda que é a PCUVI a
que ten unha composición máis
dispar.
A Alternativa Universitária, até
hai unha semana coñecida como Plataforma Opositora, conq ueri u unha apretada vitória.
Esta foi unha lista formada por
unha amalgama de posicións
políticas e unha suma de intereses de departamentos e faculdades que se apresentou para
rematar co mandado do reitor
Rodríguez Vázquez. Neste grupo conviven posicións táticas
como a do ex vicerreitor Euséb.io Corbacho, que marchou da
PCUVI, con pontos de vista
curto-pracistas como os integrantes do desaparec~do Grupo
Aberto de Ensinantes (GAUDE)
ou o· grupo de profesores que ·
apoia a Luis Espada. Pero tamén hai' visións máis estratéxicas como a representada polo
Colectivo Nacionalista, que pretende comezar a partipipar na
vida un~versitária e cl-auS1ral.
Probabelmente a vitória de AU

's~i·~x~: ~~tá ~~· vi·~6~.;~e~t;;i;s~ .

~

o control

< Ainda que en princípio hai dous
do reitorado, na foto, está pendente dos acordos entre profesores· e alunas.

producíuse grazas ás alianzas
tecidas en lndustriais e en Telecomunicacións, ademais da suma ·de· votos aportados en Económicas, praza forte de GAUDE, de Margarida Estévez. En
lndustriais, os répresentantes
de Corbacho repartíronse os
postos cos de Luis Espada (Espada e Corbacho .están adscri. tos a esta Escala) e deixaron
sen claustrais á PCUVI. En Te-

lecomunicacións o aecano Domingos Docampo só cedeu representantes ao grupo de afins
a Corbacho, aliado seu en AU.
Pero para gañar en lndustriais e
Telecomunicacións, Domingos
Docampo houbo de renunciar a
Peritos e Empresariais, onde a
PCUVI tivo uns agardados bons
resultados. A razón da perda da
AU nestas duas Escalas Univer-

probábeis candidatos , desque
AU eleixiu a Docampo como o
seu número un, Eusébio Corbacho postúlase como unha terceira via e insinua un pacto coa
PCUVI, ben apartando ao reitor
Rodríguez Vázquez para substitu i lo, ben sumándose á sua
equipa pero con máis poder. En
troques, representantes de AU
aseguran en privado que o comportamento díscolo de Corbacho
non é máis que unha cenificación e que é fidel a Decampo.•

OPP non acadou apoios para que aempresa mista Emorvisa administrase as necrópoles
.

.

Aprazan a privatización dos.cemitérios ele Vigo
O Luns dous de Marzo o Concello de Vigo adiou a deeisión de
mudar a xestión direita pala indireita dos cemitérios municipais,
que foi levada a Pleno polo PP
pero que non acadou apoios suficientes porque nen o PSOE
. votou a favor nen o fixeron~
guns concelleiros populares.
Mália que houbo denúncias so- ·
bre unha suposta privatización
das necrópoles, o Governo municipal só pretendia que Pereiró
e outros cemitérios fosen administrados pala Empresa Mista
de Servizos Mortórios de Vigo,
S.A., Emorvisa, cuxo 51 % do
accionariado é público. O alcalde levará o asunto a pleno cando acade os apoios necesários.

O PP pretendia o pacto co PSOE
sa porque o pp asi o permite".
-esta forza comparte ponto de
vista nésta matéria- no cámbio
O cambio de xestión dos ceminá xestión dos cemitérios municitérit>s coincidiria coa liberalizapais para que estes deixasen de
ción dos servizos rnortórios.
depender directamente da CorpoNeste contexto de perda do moración local e pasesen a ser adminopólio, en xeral as empresas
nistrados por Emorvisa.'0 comité
tratan de compensar os ingrede persoal do Concello denunciasos que deixan de percibir amra que se trataba dunha privátizapliando os servizos que prestan.
ción porque os sócios particulaOeste xeito prodúcese unha loires da empresa mista serian
ta polo mercado entre Emorvisa
quen tomasen ·todas as decisións
e as funerárias privadas, que reverbo dos cemitérios e o BNG
alizan a sua particular campaña
amasara o seu disgusto por reali- · · cor:itra o cámbio de xestión nun
zar este cámbio de xestión no
intento de acadar cota de mercontexto da liberalización dos . cado. Facéndose coa adminisservizos mortórios, criticara a faltración das necrópoles, Emorvita dun estudo e denunciara que a
sa conqueriria estender o negóparte privada "mangonea Emorvicio, por iso o BNG considerou

que o momento é inoportuno. A
maiores, o déficit de nichos nos
cemitérios municipais fixo que o
concelleiro nacionalista Lois
Castrillo denunciara o "negqcio
imobiliário" que se aveciña.
Por outra banda, non houbo ·un
estudo para levar adiante o
.cámbio de xestión e, ademais, o
funcionamento interno de Emorvisa escapa ao control público
porque os representantes do
concello -todos deles do PP e
maioritários no Consello de Administración da empresa mista-,
deixan manga ancha aos sócios
particulares, herdados desde a
época da privatización, sendo
alcalde Manuel Soto (PSOE).•

..

Xan ~orecla Pintos,
coocelleiro .do BNG en Foz

'Deixamos oGoverno
porque oPSOE praticou
unha política de direitas'
Veñen de anunciar que o
BNG marcha do governo de
coalición co PSOE en Foz.
Abandonamos o Governo
municipal en Foz en función
duns factores que culminaron
coa presentación unilateral do
alcalde duns orzamentos municipais sen termos consultado á equipa de governo , na
que o BNG está integrado. En
xeral , o PSOE praticou unha
política de direitas.
É nova a crise?

Houbo un increscendo de incumprimentos que comezou
cando o PSOE se desmarcou
do acorde unánime do pleno
do ano pasado para facer un
vertedoiro controlado e asinou
unha prórroga de cinco anos
no actual vertedoiro, que está
a 400 metros de vários centros
de ensino. Outro dos desmarques foi a prórroga por dez
anos e a dedo na concesión
do servizo de augas a Gestagua, incumprindo un acordo
pola municipalización en vista
da baixa calidade do servizo
que prestaba a empresa.

Enténdense PP e PSOE?
Ese momento coincid e cun
acordo provincial entre o PP e
o PSOE que se substáncia
cunhas conversas entre o alcalde socialista Xosé Mil Garcia Rivera e Francisco Cacharro Pardo. A partir dai comezan as coincidéncias. Un aspecto importante é que o
PSOE, cando apresentou os
presupostos de forma unilateral, xa tiña o apoio do "PP.

Non hé\i solución?
Houbo vários intentos de solucionar a crise tanto a nível local, provincial como nacional,
pero non houbo resposta. A
última tentativa, unha carta ao
alcalde e xefe local do PSOE
o 17 de Febreiro foi respostada coa apresentación unilateral dos presupostos.

Que opinión ten o BNG?
Os órganos do BNG estaban
informados e deron o visto
bon. No futuro próximo, refíronme á vindeira Asemblea
Nacional, agardo que a política de pactos se deseñe con
tira-liñas e non con rotulador.
É certo que fiai que pechar o
. paso á direita, pero tamén a
práticas similares á direita. •

•
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Oproxecto xa está en marcha econtempla arecupe,ración dos ~tios inter!ores :das mai~ ,_,, Pedln .a restitución-

Reurbanízase o Ensanche de Compo.stela
con ruas de paseo e estacionamentos bciixo chan

· amplían as suas
beirarruas. En todo
caso, os viandantes
fanse co espazo da
maior parte das
ruas mesmo no caso de que estas teñan transito rodado.

. . H. VIXANDE

O Concello de Compostela
val executar ambicioso proxecto para a reabllltaclón do
seu Ensanche, de modo que
se superen as eivas derivadas dunha planificación urbanística que no seu dia deixou
esta zona cunha escasa calidade urbana, Insuficiente espazo para estacionamentos,
mobillário urbano disperso e
deficiente calidade das vlas e
beirarruas. O obxectivo do
plano é peatonalizar algunhas
ruas da zona nova, dar preferéncla ao viandante e potenciar o tecido comercial. O custe total da intervención ascende a 2.000 millóns de pesetas.

Oposición do PP

Nesta primeira etapa da reurbanización, o concello contempla
intervencións en várias ruas para facer tres estacionamentos li-:
ñais de tres pisos cada un. As
prazas de garaxe resultantes terian vários usos: cesión, aluguer
mensual, abono mensual e rotación. A primeira das iniciativas
consiste na construción dun estacionamento que vai da rua da
Rosa até Ponte Castro e que
ten un praw de execución de
doce meses. O segundo apar, cadoiro baixo chan corresponde
á rua do Xeneral Pardiñas, com. prendido entre P.onte Castro e
Montero Rios. O seu prazo de
execución ·é de catorce meses.
Por -último, tamén en catorce _
nies-es procederase á urbaniza. ción dos viais para ensanchar
as beirarruas, modificar os fir-

O _deputado nacionalista no
Congreso pola Coruña,
Francisco Rodríguez,
-. apresentou unha proposición
para-que o Estado restitµa.ao
Centro de lnstrución e Recreo
de Bergondo o edifício que lle
foi incautado o 14 de Xullo de
1937 pola ditadura franquista.
Tanto o concello de Bergondo
como o Parlamento,-nunha
mo.ción aprobada en 1983,
manifestáronse a pral da .
restitución do imóbel "A
Senra" ao seu lexítimo titular.
·A desídia oficial na restitución
levou á ruína ao edifício que
estaba situado na finca
incautada. A petición coincide
co anúncio oficial da
. restitución do património
incautado aos partidos
_
políticos despois de 1936. +

Este proxecto ten
os seus detractores.
O PP está a realizar
unha camp~~ c~n
tr a esta in1c1at1va
·que garda unhas
claves relacionadas
coa loita interna que
se libra no PP entr~
a concelleira Maria
Xesus Sainz e o deputad o
Xerardo
Xinzo
Conde Roa-para ser
cañdidatos do Partido Popular á alcaldía da cidade. Toda
Unha auditoria interna .
vez que o Ensanche
ordenada polo actual
rexistra un voto poalcalde de Xinzo da Límia,
pular non desdenáRamón de la Fuente (PP),
be I, Maria Xesus
detectou graves
Sainz acti-v,ou unha · _irregularidades no
campaña -contra a
Concello por parte do
re.urbanización e o
anterior alcalde Isaac Vila
secreitário comarcal
(PP), como vender ao
_· - ·do PP Dav-id Pilla~oncello produtos. por
do, ~fin a Conde
valor de tres millóns de
'Roa e presidente da
pesetas através .dunha
. comunidade de prodrogueria na que é sócio. O
prietário_s· do seu
concelleiro de Obras,
edifício, iniciou outra _
Bieito Gamallo vendeu
campaña entre a viprodutos. de electricidade
ci ñ anza meiante a
.ao concello por valor de
cal está criando
-trecé millóns. O seu
alarma social ao
cuñado, que é construtor,
asegurar o proxecto
tamén facturou obras ao
A. IGLESIAS non é s~guro para
municipio. Vários
os cimentos dos
concellei~os e ex ·
edifícios. A maiores, Pijlado, á
concelleiros do .Parti-do
frente _a.os viciños, apresentou
- Popular están implicados
un _recurso contencioso adminisnas irregularidades
trativo para paralisar o proxecto.
detectadas.+

Detectadas
irregularidades en
mentres Vila foi alcalde ,

O Governo municipal do PSOE,
co apoio do BNG, pretende reurbanizar 32.656 metros cadrados
ao longo de tres quilómetros de
ruas e construir tres estacionamentos baixo chan con 689 prazas en total. O proxecto pretende empregar altas tecnoloxias
de construción para aminorar o
impacto dunhas obras que, en
caso contrário, afectarian gravemente ao conforto da viciñanza
mentres se produciran as labores de construción.
Esta reurbanización é unha primeira fase dun proxecto máis
amplo, que a meio prazo significaría a reutilización dos pátios interiores das catorce mazás da
zona nova, que en Compostela
teñen grande extensión, algunha
delas de tamaño similar á Praza
Roxa, única praza pública do Ensanche. O aproveitamento dos
quinteiros ou pátios de mazá é
unha iniciativa do BNG local, que
foi asumida polo Governo municipal do PSOE. Neste sentido, a
primeira fase do proxecto de
reurbanización contempla a recuperación dun quinteiro -posibelmente o que hai entre Fernando 111 e A Rosa (está pendente o traslado da Garulesa a Hipercor para engardir unha nova
entrada á praza que xurdiria)- e
un investimento por este motivo
de 314 millóns, dos que 157 procederian do fundos europeus.

_.

dun edificio incautaclO
~o Cen.tro ~ lnstrución
.·: -clé-&ergonclO'> .

O espcuo urbano no Ensanche -rriba ao fondo- foi concebido con escasa calidade.

mes, plantar arborado e incluir
novo mobiliário urbano. Os proxectos xa están redactados e as
obras comezarán en breve.
A construción dos estacionamentos baixo chan vai significar que
as ruas do Ensanche, unha vez
reurbanizadas, van converterse
en bulevares para viandantes on-

de quedarán suprimidas as barreiras arquitectónicas. Contémplase tres tipos de firme nas ruas:
ruas peonis con aceso restrinxido
de veículos para residéntes, carga e descarga e urxéncias, ruas
colectoras que combinan o uso
dos viandantes co tránsito rodado
sen estacionamento eri superfície
e ruas de tránsito rodado que

Tanto o Governo muncipal como _vários arquitectos consultados polo BNG afirmaron que o
proxecto ten unha s·e guridade
extrema.+ -

O Pleno de Vilaboa

debate

oparqu~ empresarial

Santiago Prémio Europeu de Urbanismo
O. Luns dous de Marzo o alcalde de Compostela, Xerardo_Estévez, confirmou oficialmente a
concesión do Prémio Europeu
de Urbanismo á cidade de
Compostela no seu apartado
de planificación local. A notícia
era coñecida extraoficialmente
desde o 19 de Febreiro:

texidos total ou parcialmente.
O Plano Especial, do que é autor o arquitecto Jo$ef .Paul.
Kleiheus, comezou a r.ed~ctar
se en 1989 e ainda está pendente dunha aprobación definitiva, pero ao seu abeiro producíronse numerosas actuacións
urbanísticas.

O concello compostelán apreEste prémio tomou· en consisentara a sua candidatura ao
deración algunhas das interprémio e .foi ·seleccionado sovenci-óns urbaní-sticas que
bre un 'total de 130 proxectos
máis calado tiveron na Cidade
de todo o continente. Máis
Vellade Compostela, como o
concretamente_, o galardón
resposta ao Plano Especial de - Plano de Reabilitación de Vivendas sobre a totalidade dos
Protección e Reabilitación da
2.800 edificios deste enterno,
Cidade Vella, que abrangue a
que f.ora galardoado en 1996
180 hectáreas e -a 2.800 edificios, dos cales 1.800 están proco Prémio Gubbio.

.para_a ~mpqcadQra
.. •. ·- i ...:¿

O Xoves -5 de Marzo debátase no Pleno do
Concello de Vilaboa un Plano
Un Plano Piloto de Intervención
Par~ial apresentadg pela
en espazos urbanos concretos e -outro dirixido a_outorgar axudas a
empresa oficial Xestur
Pontevedra para a cria:Zóf') do
locais comerciais para reabilitaparque industrial da parróquia
ción, co fin de parmitir que contide Bértola, ónde Sogama
nua a vida ciq~dá no casco vello,
,-pretende instalar a
tamén foron argumentos esgrimiempacadora. O Plano Parcial
dos polo concello de Compostela
fora apresef)tado en Xullo de
ante o ~úri que concedeu este
Prémio Europeu de Urbanismo.
1997 pero en Agosto o
alcalde ordenou retirar o
Por último, o concello composteponto da orde do dia do
Pleno. O Luns 2 de Marzo o
lán tamén invocou outras inter.vencións contemporáneas, ·al- _ Plano foi levado á Comisión
_MuniO~pal de Urbanismo,
gu.nhas das cales causaron
onde o proxecto só -contou co
grande polémica na cidade, co· apoio do PP. O Pleno
mo o pavillón polideportivo de
San Clemente ou o Centro Galemunicipal para abordar a
ga de Arte Contemporáneo, cucriazón do parque
empresarial convocouse para
- 1. >sos arquitectos foron Kleiheus e
Alvaro Si za, respeitivamente. +
só dous dias despois. +

•

j

1 •
1

/

,
"

t

~ ... '

t I

,. ., "

·U

~

'

'

.

._

..

1'

lc6Ñó'rV1¡A.

12

Nº 820 - ANO XXI

ANOSATERRA

5 DE MARZO DE 1998

.........

_.Reactivación empresarial
en Galiza
M.ANuEL CAO

Entre as mulleres traballadoras, un 30% non teñen fillos e un 23,4% leñen un só.

A. IGLESIAS

Manuela Besteiro indica ria parlamento que aproposta 'está en estudo'

ACIG pede que a Xunta asuma a seguridade
social durante a baixa por.maternidade
1

-0- M.V.

A CIG ven de solicitar que a'
Xunta asuma nos seus orzamentos a cota empresarial da
Seguridade Social durante a
baixa por maternidade. A proposta forma parte dunha campaña que está a realizar a Secretaria da Muner desta central
co lema de "Maternidade non
discriminatória para a muller".
Manuela López Besteiro, Conselleira de Família, deu a e·ntender nunha resposta parlamentária á deputada naciona1ista, Olaia Fernandéz, que a
proposta poderia ser aceitada.
~

A CIG argumenta que "o costo
da nosa proposta iría a cargo
dos orzamentos xerais para
Galiza e non a cargo da Caixa
da Seguridade Social pois, na
medida en que a maternidade
é considerada un ben social,
ten de ser o conxunto da sociedade quen se faga cargo do
mesmo e non só a clase traballadora".

No informe que acompaña a esta
iniciativa, a Secretaria da Muller
da central nacionalista lembra
que en Galiza hai 11 O mil mulleres paradas, frente a 85 mil homes. A análise máis pormenoriz~da das cifras deixa ver que entre as menores de 25 anos -0 paro feminino ascende ao 40,81 %
e redúcese case á metade
(21, 15%) naquelas que teñen
máis de 25 anos. Entre as-mulleres traballadoras, un 30% non teñen tillos e uri 23,4% teñen un
só, o que -segundo a CIG- debe·
ser tamén motivo de reflexión.
Outros dados do estudo son
igualmente ilustrativos. Entre as
persoas que buscan o primeiro
emprego, o 70% son mulleres e
entre os parados de longa duración -que levan máis de un ano
no paro- o 61,38% son mulleres.

Abandoar o traballo
por "razóns familiares"
Segundo outro informe, o denominado Estudo sobre a so-

ciedade galega 1996, "casé o
47% das mulleres que agora
non traballan, pero fixérono
con anterioridade, abandoaron
o seu traballo por motivos familiares". No mesmo texto, pódese ler que "o feíto de ter família ao seu coidado suponlle
á muller un motivo de discriminación laboral e en todos os
ámbitos da sua realización
profisional'.'· O 66% das _mulleres ocupadas compartiria esta
opinión.
A CIG resalta que a asunción
da sua proposta pola Xunta
"non suporia máis que o O, 1%
dos orzamentos do ano 1998,
calculado en función do número de nacementos que se deron
entre mulleres de traballadoras,
do total dos que se produciron
en Galiza". Esta cantidade seria "perfectamente asumíbel
pola Administración" e limitaria
"o número tan elevado de perdas de postos de traballo das
mulleres nos tramos de idade
máis baixos". •

O entramado empresarial galega está a moverse con certa rapi~
.dez, afrontq.ndo con valentia e decisión os desafíos que a inter~
nacionalización económica, a liberalización comercial e a impÍaritación do euro impoñen. Dúas decisións recentes de espe~
cial significación merecen ser comentadas. A primeira afecta á
política de concentración empresarial no sector da distribución
comercial para competir cos grandes grupos do sector. A política expansionista de Gadisa cara á constitución dun grupo cun
volume de ventas xa importante é unha aposta de futuro que
ten que ser froitifera para Galiza. Este posicionamento no sector comercial demostra que o capital galego é capaz de asumir
sen complexos os retos da competéncia e do novo marco político-económico global. Na actualidade resulta imprescindíbel
contar, como mínimo, con empresas importante que pennitan
reter parte do excedente comercial acumulado en base á satisfación das necesidades de consumo da nosa sociedade. Ademáis
resulta tamén fundamental para canalizar con mái facilidade os
produtos e servizos realizados polas empresas galegas.
Unha sociedade que non é capaz de dotarse de meios de distribución que pennitan que os próprios produtos poidan ser consumidos polos próprios cidadáns en situacións de avantaxa, respeito das distribuidoras do exterior, ten case todos os números
para entrar ou seguir nun proceso de dependéncia crónico. Non
é difícil ser comerciante máis, agora, a distribución comercial
require dunha preparación, unha cualificación, unhas técnicas,
un tamaño empresarial e un capital que o convirte nunha actividade arriscada e sometida á forre e dobre presión competitiva
das empresas do sector e dos consumidores. E unha boa notícia
que Galiza empece a contar por fin nesta actividade.
Por outra banda, Citroen ven de infonnar que pensa investir
25 .000 millóns de ptas. na súa factoría viguesa para producir
un novo modelo monovolume, derivado do Xsara. Esta é unha
decisióR do capital industrial transnacional que considera a
nasa terra unha zona atractiva para a actividade económica.
T émonos que felicitar de que isto sexa así pois, non debe esquecerse, que a empresa viguesa está a comportarse como unha
das mellores do grupo PSA, senón a -mellar, e algo han ter que
ver os excelentes traballadores que ternos no noso pafs. Cando
Citroen inviste en Vigo estamos ante un negócio que convén
ás dúas partes e iso é moi positivo para nós. As empresas multinacionais gozan hoxe de tal posición de predommio que poden
elexir os emprazamentos que Hes peten.

A. IGLESIAS

'Unha sociedade que non é capaz

Os labirintos
do c9rpo

de dotarse de distribución própria en
situación de avantaxa, respeito das
distribuidoras do exterior, entra nun
proceso de dependéncia crónico"

de Lourdes Méndez
Manipulacións ideolóxicas,
saberes científicos e obras de arte

A

EDICIÓN$

ABOB&DBU.

Non viría mal que Galiza estivese inzada de empresas de capital
galego ou multinacional, asi os galegas non terían que emigrar
buscando as empresas polo mundo adiante. Para unha política de
desenvolvemento económico real da nosa terra resulta esencial
manter a salvo o que se potda do tecido empresarial existente,
máis isto non é suficiente. E necesário promover políticas máis
decididas que permitan aumentar a capacidade dos sectores pro-dutivos e, sobre todo, conseguir que novas actividades económicas rendíbeis-realizadas polo capital nací.anal ou transnacional
aposten pola localización en Galiza o que non será nada fácil.•
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Nela rematará un ha das manifestacións do 1Ode Marzo

A Banca

Aponte das Pias,
marca~a pola morte de Amador e Daniel e polo Discoverer
O 1O de Marzo, 26 aniversário
do asesinato de dous traballadores por forzas da policia, celebrarase en Ferrol unha manifestación convocada por CCOO,
UGT e CIG. A data, na que se
conmemora o Día da Clase
Obreira Galega, ven marcada
nesta cidade pola crise que provocou a desfeita da Ponte das
Pias. Precisamente, neste lugar,
está situado o monumento a
Amador e Daniel, os dous traballadores da Bazán mortos no 72.
Alí foi onde a policia disparou
contra os traballadores e hoxe é
o lugar no que se concentra a
desesperación , pola incomunicación que se suma a unha bisbarra xa en visíbel retroceso
económico desde o comezo da
reconversión naval. A manifestación iniciarase ás seis e média
da tarde e contará coa preséncia dos secretários xerais das
tres centrais convocantes.
En conmemoración tamén do
1o de Marzo, a CIG convoca
en solitário outra manifestación
en Vigo que se iniciará unha
hora máis tarde . "Polo emprego e convénios en Galiza" é o
lema escollido polos naciona-

listas que aluden así ao paro
que se mantén, pésie á recuperación económica que anúncia o governo; criticando ade-

mais a negativa de CCOO e
UGT a asinar convénios de
ámbito galego, favorecendo a
territorialidade estatal. A CIG

distribuiu tamén entre ensinantes cincocentas unidades de
unha unidade didáctica dedicada ao 1O de Marzo.•

:DOS MUERTOS EN UN·
ENFRENTAMIENTO CON LA
FUERZA PUBLICA, EN FERROL

J

7i~:m: :~¡:::~~ q:e;:~a~a: )

.la Policía Armada, entre los hospitalizados

POrtadas da prensa do 11 de Mano ele 1972, infonnando das folgos ele Ferro!.

O metro cúbico de auga subirá nove pesetas
O pasado Xoves 26 de Febreiro debatíase no Parlamento a
Lei de Acompañamento dos
orzamentos, un Instrumento
que, en teoria, serve para pór
en marcha medidas temporais
que permitan aplicar a Lei de
Presupostos no periodo no
que está en vigor e que neste
caso seria o ano 1998. Na
práctica, o executivo aproveita esta disposición para introducir cámbios en leis aprobadas na cámara evitando o debate, para incrementar a presión fiscal, criar novos organismos autónomos dependentes da administración ou
aprobar a construcción do encoro do Umia, dándolle mesmo o caracter de obra de utilidade pública.
O deputado do BNG, Xesús
Vega Buxán, denunciaba no
decurso da sua intervención no
debate da Lei de Acompañamento dos Orzamentos, que é
máis importante o que non se
di sobre esta medida legal que
o que aparece plasmado no
texto. De feito, non se explica
que apartir do mes de Xuño,
coa modificación da Lei de Recursos Hidráulicos, ,subirá a 9
pesetas o metro cúbico de auga, que os cámbios na Lei de
Património permitirán a ¡.¡articulares convertirse en proprietários de bens públicos, que en
diante, coa reforma da Lei de
Portes, os Presidentes destes
organismos xa non terán que
ser funcionários ou que, coa
criación do FIXTEC aparece un

"Canto máis aumentan os
beneficios na Banca (un 29%
de incremento en 1997), máis
se reduce o emprego no
sector". Os sindicatos desta
rama láboral critican o
aumento da inestabilidade, a
maior precariedade e o
aumento das exixéncias por
parte dos proprietários
ba11cários.
CIG e UGT, en concreto,
teñen convocadas
concentracións de delegados
en contra do Banco Gallego
que "acosa ao persoal até
aburrilo e lograr que se
autodespida".
Os sindicatos de banca
critican tamén o aumento
das horas de traballo, o
menor salário en termos
relativo"s e a disminución das
motivacións. Nos últimos oito
anos destruíronse máis de
40 mil postos de traballo na
banca de todo o Estado, o
que representa case un 25%
sobre o emprego de 1990. •

Morren ·

Modifícanse cinco leis, críase un ente público emesmo apróbase aconstrucción do encoro _
do Umia

-0- P.C.

aumenta beneficios e
explota máis
aos emprégados

novo ente autónomo para
asuntos informáticos da consellaria de Economia e Facenda,
na vez convocar as oposicións
para o corpo de informáticos
da Xunta.
Con estas alteracións o governo
galego dótase, segundo o deputado socialista Manuel Veiga
Pombo, da capacidade de nomear "a dedo" aos presidentes
dos Portes de Galiza, "se cadra
para pagar favores". No caso do
FIXTEC, afóndase no proceso
de privatización ao criar un novo
ente que se ven sumar aos numerosos que configuran a rede
de administración paralela. Curiosamente, este organismo servirá exclusivamente para os
asuntos informáticos da consellaria de Economia mentres que

A.

a rede informática do resto da
administración seguirá dependendo da consellaria de Presidéncia. Vega sinala ademais,
que coa modificación da Lei de
Património ábrese a porta á discrecionalidade na concesión de
bens públicos a entidades privadas e a particulares.

A capacidade normativa
No eido tributário, o deputado
nacionalista asegura que se fai
un uso "cativo" da capacidade
normativa que concede o novo
modelo de financiamento, nomeadamente no caso do IRPF.
Pala contra, esa capacidade
normativa si se aplica para facer
deduccións por número de tillos.
Detrás desta medida agáchase,
segundo o parlamentário do

E~TE\"l:Z

As billas de Estrela Galicia
O consumo de EstTella Galiza no noso país é un caso excepcional
dentro de Europa. A cervexa, elaborada na Coruña, é a número un
en vendas na Galiza cando a competéncia é moi forte e as cervexas
de importación gozan de prestíxio e promoción. Pero aqui a xente
pede EstTella, que lanzou nos últimos anos as variedades 1907 e
River, e a sua preséncia nos bares multiplicouse mália a presión que
exercen marcas como Guinnes, Carlsberg, Heineken ou mesmo Mahou,.ás que non lle. interesa só a rendabilidade senón a presénciél no
mercado. Regalan a cervexa ao hosteleiro durante un periodo de
1
~ tempo con tal de que retire as billas de EstTella, unha prática habitual no sector das bebidas. Na Coruña unha marca de importación
ven de pagar a remodelación completa dun local con esa condición.
O importante é entrar como sexa. Mentres, os publicistas de EstTella
xogan na sua promoción (os anúncios de Adorro Galicia) a darlle a
volta aos tópicos e a ir contra os papainas. +

BNG un modelo implícito de família no que se entende o papel
da muller como "procreadora",
xa que en nengún caso se recolle a posibilidade de que esas
deduccións se apliquen ás garderias, o que facilitaria a reinserción ou continuidade no ámbito laboral das nais. A este respeito, o deputado do PP, Xosé
Ramón Barreiro xustificaba a
medida indicando que se trata
de "modificacións coerentes coa
política do programa eleitoral" e
que para o PP é fundamental
defenderá família como "célula
básica da sociedade".
Vega tamén denúncia o caracter
regresivo en matéria fiscal da
Lei de Acompañamento, xa que
na vez de aplicar a capa9idade
normativa nos impostes directos
o que se fai é incrementar os indirectos. Pola contra, recóllese
unha suba salarial para os altos
cargos da administración "incompatíbel coa política restrictiva defendida desde o governo".
Alén da importáncia das modificacións introducidas, os grupos
da oposición critican , sobr~ todo, o feito de que diste xeito o
governo galego fuxa do debate
e polo tanto, do control democrático do parlamento. Segundo
Veiga Pombo, "estas medidas
deberian ser tramitadas como
leis ·específicas". Poi a sua banda, Xesús Vega indica que tal
como está formulado o proxecto
de Lei "non se xustifican as modificacións atendendo aos orzam e ntos do 98 nen á política
económica xeral planificada polo executivo". •

en Pontevedra
outros dous traballadores
da construción
.O pasado dia 26 morrian en
Pontevedra dous
traballadores máis da
construción ao cair dun
andámio. Os acidentes de
traballo tiveron o seu maior
incremento en 1995 (un
10,36%) e-en 1997 (un
9,80%). Segundo Afonso
Tellado, responsábel de
Saude Laboral da CIG, "non
existen servizós de
prevención concertados na
maioria das empresas". Na
sua opinión, pódese
demostrar que "as
subcolitratas e a
precariedade no emprego
están directamente
vencelladas ao aumento da
siniestralidade laboral".•

Galiza perdeu
40.100 empregos
desde 1993
Desde o ano 1993 perdéronse
40100 empregos en Galiza. O
descenso máis forte
produciuse en 1994. Pésie á
recuperación que se deu en
1995, ao ano seguinte
volveuse a perder emprego .
até situarse por debaixo dos
920.000 0cupados, situación
que se mantén na
actualidade.
Por sectores, no último ano
continuou o forte descenso de
emprego no sector primário e
aumenta o número de
traballadores nos servizos,
ainda que este incremento
non compensa as perdas en
agricultura e pesca. O sector
secundário, tanto a indústria
como a construción, mostra
un ha certa estabilidade. •
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HAI UNS DIAS UNHA MULLER ERA ASASINADA,· TE. A AUTORA DESTE ARTIGO TOMA COMO EINUNHA PARRÓQUIA PRÓXIMA A BANDE, POLO XÓ-A IMPORTÁNCIA DA VIOLÉNCIÁ PARA.XUSTISEU HOME QUE SE SUICIDOU POSTERIORMEN- FICAR QUE VOLVA SER O TEMA DO 8 DE MARZO.
'·

~

TRISTE E O CANTAR QUE CANTAMOS
BEGOÑA CAAMAÑO

Un novo 8 de Marzo, as mulleres sairemos á
rua para reivindicar o noso direito a unha
existéncia digna. Nesta ocasión a reivindicación unitária e a mesma que no ano pasado: o
remate das agresións e de toda a a violéncia de
xénero que nos convirte a todas en presas fáciles, en víctimas posiveis.
Cetto ,' non todo home é un agresor (polo menos até que demostre o contrário), pero calquera muller pode ser agredida ... na emprésa,
na rua, no cine, na casa. Non hai lugar ningún
onde esteamos a salvo, nen sequer nas casas
creadas para tal fin.
Reitero que este ano a reivindicación é a mesma ca do pasado, e non porque non teñamos
imaxinación, nen porque non haxa outras
cuestións a reivindicar nen outras propostas
que facer, senón porque é uo chamado de urxéncia. Esta-se a pór en perigo a nosa sobrevivéncia. Non se trata dun feíto illado, de
acións individuais sen conexión entre ela5.
Cando contemplamos os datos no seu <:onxunw: cen mortes, 16.000 denúncias por malleiras, violacións, acoso no traballo, impagamento de pensións alimentárlas... o panorama debuxado non é o dun .conxunto de delitos individuais, e o dunha sociedade enferma na que o
50% da povoación (cun xénero ben definido)
dedfca-se a exterminar á outra metade ( tamén
cun xénero claro) xa sexa por ación airecta ou
por complicidade e permi.Sividade.

bofetadas mentais dos "compañeiros". Tedas
tentamos r,econs~ruir-nos e repensar-nos-,' 5alvándonos· de ser aquelo que dixeron que 'eramos, subsanando como podíamos as amputacións afectivas e psicolóxicas. Non ~odás; pero
_moitas, sofremos labazadas físicas, golpes, málleiras, mesmo as que son
"boiñas e non dan moti~
.
vos": de vez en cando é
conveniente facer castigos e'xemplarizarites.
Tampouco precisan excusas, o Alto Mando mira para ~utro lado.

Se todo isto fose exercido ¡5or un grupo étnico
sobre outro, por un estado sobre mitro, por unha clase social sobre outra, como lle chamaríamos? Cómo lle chamamos cando 'é un xénero
sobre outro? Discriminación? Histéria feminina
colectiva?...

'E imp·e~sábel que todo

• CAMPOS DE CONCENTRACIÓN: centos de mu-

este entramado sexa só
unha cuestión
individual"

Eu chamo-lle guerra.
Cada quen ten que decidir en que bando está e
de quen é complice.

lleres son confinadas en
burdeis e bares de estrada.
Retidas á forza e sometidas aos experimentos que
"o que paga" queira facer.
Outras ven-se na obríga
de buscar abeiro en campos de refuxiadas ou Casas de Acollida para fuxir
do terror. A ONU non fala delas.

Se callar as cousas só
cambiarán cando nós, as
mulleres, as víctimas, decidamos usar as suas mesmas armas, se cada golpe
fose contestado con outro, se a cada morta lle
sucedese un cadaver masculino. Cecais o poder
precise sentir-se ameazado para negociar.

• EXECUCIÓN: Cada tres días unha muller é

A nosa desgracia é tal vez ternos convertido
en feministas e acreditar por tanto noutro xeito de facer as cousas, noutra forma de construción social.

asasinada polo home que se considera o seu
proprietário, moitas morren no acto, outras (as
que non aparecen nas estatísticas) dias despois. O Alto Mando segu_e mirando o infinito.

O máis triste é que xa o ano pasado (e o ante-

É impensábel que todo este entramado sexa
Estamos en guerra. Ou mel[or dito, hai unha
guerra declarada en contra das mulleres e nás
ainda non nos decatamos plenamente. Se callar hai xente á quen esta afirmación lle soa
exaxerada, pero a situación define-se por si
própria. Ou acaso non é unha guerra a suma
das seguintes circunstáncias:

extermínio dixeron "e que nos non sabíamos".

só unha cuestión individual. Precisa da complicidade e permisividade conscente ou non
de todos os que forman parte do grupo beneficiário da situación. Hai anos que as mulleres vimos denunciándo-o. Non hai excusas
para o siléncio masculino e Institucional.
Non hai posibilidades de imitar aos alerµáns
que ao descubriren o horror dos campos de

rior e o outro) diciamos o mesmo e aquf estamos. Un 8 de Marzo máis sen podermos explicar as nosas propostas, reivindicar a-nosa aposta de futuro e sociedade. Un 8 de Marzo máis
no que saimos ás ruas simplesmente para pedir
o dereito a respirar.
"... triste é o cantar que cantamos. Mas que facer se outro mellor non ha ... ".•

•TOQUE DE QUEDA E ESTADO DE SÍTIO: as

mulleres non podemos movernos libremente a
partir de certas horas e por determinados lugares se queremos preservar a nosa integridade.
Se violamos esa norma non escrita somos susceptíbeis de que alguén "faga blanco" en nós, a
menos claro que levemos "salvoconduto" é dicer, que vaiamos acompañadas por un home.

0 60%
da povoación feminina está en paro, cobramos
menos polo mesmo traballo, ternos máis dificultades para aceder a un emprego, ocupamos
as categorías inferiores, ás labregas non se !les
recoñece o direito a rexer unha explotación, a
economía sumerxida nutre-se de nós. Romper
esta dinámica, penetrar no campo laboral (o
terreo do inimigo) implica poder ser vitima de
acoso sexual, de comentários hostís, ou a realización dun sobre-esforzo. Os informes de Cáritas indican claramente que a§ bolsas de pobreza no Estado Español e no conxunto do primeiro mundo nutren-se de mulleres separadas
con fillos ás que, con· total impu_n idade, o home deixa de Hes pasar a pensió!l alimentária.

'
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• BLOQUEO E ASÉDIO ECONÓMICO:

• PRESIÓN CULTURAL E PSlCOLÓXICA: o

aparello de propaganda do "outro bando" ·
tenta convencer-nos do inutil dá rebelión e
de que mellar nos irá asumindo a vitória do
outro e tirando proveito das migallas dos
vencedores. Ao igual que en moitos conflitos
bélicos a voz susurrante da rádio invitaba a
desertar, os meios de comunicación ir;.dicannos cal é o camiño para a nosa felicidade. O
medre das denúncias contra os anúncios telev isi vns non constata senón o aumento de
mulleres conscentes desa agresión.
• _YIOLÉNCIA E TORTURAS: non precisa xa

de comentários. Todas sof.rimos algunha vez

Un
pr'<?fesor
de Física
contra
..
.
Galileo
.

-

caso do profesor De la Gándara, da Coruña, polo seu
comportamento "reaccionário". De la Gándara Imparte
clases de Física en COU no
instituto Rosalia da Coruña
e ten a sua particular visión
dos mistérios da vida e do
xeito de resolvelos. Segundo
contan os rapaces dos Comi-

tés Abertos de Estudantes, reparte,
integradas no ·seu
temário, fotocópias sobre Ciéncia

y Fé: nuevas perspectivas nas que
se relativiza o
proceso cop.tra
Galileo Galilei
dicindo que morreu de xeito natural, per~ ao
mesmo tempo o Galileo.
profesor indígnase porque os alunas non coñezan que o químico Lavoisier- morreu na guillotina
durante a Revolución Francesa. _

Agora que ainda están latentes as críticas da Ministra de Educación á falla de . T amén afirma ·este profesor
rigor na docénciá dentro das
da Coruña que a Deus é ponacionalidades históricas e
s íbel coñecelo a través do
ao "fund amentalismo basrazoamento. Non en van
ca", os alunas denúncian o
"Deus é o autor da natureza

e a Igrexa unha proxección
na terra da sua caridade cos
pobres". Desde os CAE pensan que esta afirmación seria
moi adecuada dentro dun
Seminário, pero non na clase de Física do curso preparatório para a Universidade.
O comportamento "acientífico e reacciónario" do profesor
complétase co_
desprezo ao idioma xa que "non só
se nos nega o naso
direito a receber
un ensino en galega ~enon que se
nos ridiculiza polo
seu emprego". Sinálan tamén que o
día qu~ un aluno
pediu permiso para entrar na clase
tras chegar tarde fo¡ recebido
co insulto de "maricón" por
parte do profesor de Física.
Redondea a sua atitude coa
obriga de que as alunas da
sua clase teñan que sentarse
nas file iras de atrás .. Os alunas non saben a causa pero
pensan que "nun instituto
público non se poden tolerar
eses comp01taffientos". t

Manifestación en Ourense
contra a violéncia sexista
Máis de cento cincuenta
mu'lleres manifestáronse o
Domingo 1 de Marzo diante
da subdelegación do Governo
en Ourense contra os maos
tratos. Perta de vinte
organizacións sociais e
políticas convocaron a
protesta para chamar a
atención sobre as máis de
noventa mulleres martas no
Estado durante 1997 por
violén9ia doméstica. Tamén
sinalaron que 814 galegas
denunciaron aos seus
compañeiros entre os meses
de Xaneiro e Outubro e
reclamaron máis axuda dos
servizos sociais para facilitar a
integración da muller no
mundo laboral.•

Demite Femado Vázquez
do Compostela
' Na noltlña do Martes 3 de
Marzo Fernando Vázquez
apresentou a sua demisión
como adestrador do
Compostela. Asegura que foi
unha decisión persoal e que
non estivo condicionada
pola poslbllldade de que o
Compostela balxe de
categorla. Manlfestou a sua
confianza na permanéncla
para a que ere necesárla a
sua renúncla. O presidente
do clube, Xosé Maria
Caneda, quen tfvo duras
criticas para Vázquez nesta
tempada, slnalou estar doldo
e apontou que alguns dos
xogadores do Compostela
non apoiaban ao adestrador.
Faranse cárrego da equipa
até final da liga o segundo
adestrador Gabi Leis e o
delegado e ex xogador
Lucas.+

lomadas de Educación
Especial na Coruña
A AS-PG e a CIG organizan
conxuntamente as 6ª
Xornadas de Educación
Especial, que se celebran os
dias 12, 13 e 14 de Marzo no
coléxio Eusebio da Guarda da
Coruña. Nelas apresentaranse
experiéncias de integración
laboral das persoas con
minusvalias ademais dos
seminários que están
centrados na autoestima e na
aprendizaxe da man do
psicólogo Hipólito Puente.
Sobre a parálise cerebral
basearase a ponéncia de
Maia Alvarez, da Unidade de
Paralíticos Cerebrais da
Coruña, e sobre o
desenvolvimento de
habilidades lingüísticas talará
Pilar Veiro Iglesias, do
departamento de Psicoloxia
Evolutiva e da Educación da
Universidade da Coruña. O
último dia terá lugar duas
mesas redondas, unha sobre
.a orientación escolar e a
desapariéión das equipas
psicopedagóxicas, e outra
sobre as perspectivas de
futuro da educación especial.
Os interesados en
matricularse poden facelo no
local da AS-PG, na rua
Laracha, 9, baixo da Coruña
ou no teléfono (981) 278259.
Tamé,n nos locais da CIG pola
mañán. •
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presiden'fé 'dé» G'oyernó.. ·es;.
pañol, José · Maria Aznar,
anunciou que dá por rematado
os traspasos ás nacionalidades históricas. A nova, coincidente co segundo cabodano
da sua chegada á Monclóa,
supón un renovado intento de
paralisar o proceso autonómico. Esta medida semella contar co apoio do PSOE que está a discutir un documento
sobre o futuro autonómico
que vai na mesma dirección
que as propostas do PP. Ambos queren dar por consalidado o Estado das Autonomias.

Aznar recibe ao Secretário Xeral do PSOE, Joaquín Almunia. Ambos partidos coinciden
no seu interese por frear aos nacionalismos.

dous grandes partidos estatais
para "parar aos nacionalismos"
voltou a ser posta sobre a mesa
por vários dirixentes socialistas.

tário ao Governo do Estado se
confirmaba que dá por conduidos os grandes traspasos ao
País _Basco.

Agora o presidente do Governo
español anúncia solemnemente
que non haberá máis traspasos
de competéncias nesta lexislat u ra. Esta medida conculca
abertamente os acordos asinados co PNV para que os nacionalistas bascas apoiaran ao
Governo Aznar. A dirección do
PNV decidiu trasladar un aviso
de ruptura do apGio parlamen-

As reunións entre dirixentes de
ambos parti<fos s·ucedéronsff
nos últimos dias, entre elas unha de Xabier Arzallus, presidente do PNV, co viceP,residente do
Governo español, Alvarez Cascos. Tamén anunciaron unha
nova entrevista de Arzallus con
Aznar que, ao final , son as que
están as resolver os problemas
bilaterais e a salvar. os pactos.
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Feni'es·· próxima~ ao::; RNV éonS'f- , lcofdbs ~arla'rrle~tkids ponderan que, nesta ocasión, semetuais. Azr:iar teria a palabra de
lla que o PP está decidido a dar
Almúnia de que non van tentar
pOF :pechado o mapa.autonómico
un adianto das eleicións xerais,
en consecuéncia co seu ideário
porque ao novo secretário xeral
polític0, afirmando que para lodo PSOE ·tampouco lle interesagralo conta co "apoio dunha par- · ria aínda.
-·te do PSOE". Pero desde o PNV
poñen- de· manífesto ·que están
O eoordenador parlamentário do
pendente·s de traspaso a Euska- · BNG, Afredo Suárez - Canal,
di máis de- cincuenta competén-"
conside-ra que , "estas pretencias que se contemplan no Estasións non son novidosas", recor- ·tuto, "e non só a cuota do INEM
dando a LOAPA e as distintas.
como queren facer ver para redeclaracións dos líderes dos
cabar o apoio dos sindicatos papartic;los españois neste senso.
. ra este retroceso no Estado das
Canal afirma que este novo in. Autonomías". Qs jel~ides están
tento d.e involución autonómica,
dispostos a fg.~er cumprir o Esta- - calificado como "nen lóxico nen
tuto de Gernika.
oport\.rno", débese ao teito de
que os partidos españoi.s "non
dan asumido que as ·nacionaliModelos semellantes
dades históricas son un feito reDesde o PNV péns·ase que o
al que ten a sua base-na ConstiPP estaría disposto a prescindir
tución". O parlamentário do
deles para -governar; pois teñen
BNG atirmou que PP e PSOE
afirmado que somos "cualitativateñen "modelos similares de Esmente importantes, pero non tado", aclarando que as divernecesários". O que si tentaría o
xéncias aparecen 1.:micamente
PP é de asegurarse o apoio de
"dependendo se están un ou ouCiU, polo menos temporalmentro no Governo".
· · te. Gesde CiU afírmase que
nesta lexislatma os cataláns xa
Desde o :SNG, como desde CiU
-vfron cllmpridas a case totalidae PNV,J-entarán que este ·debade das suas demandas. No PP, . te que están abrir sobre o ·Estaque dan por sentado qu.e.,CiU., .. do (no. PSOE hai sustanciais_ d~~
lles vai retirar o apoio antes oun
ferén~ias) sirva para cuestionar
ano, data fixada por Pujol para
a sua actual estrutura e propoos comícios cataJáns, e que as
ñer un xeito novo de artellameneleicións bascas van enrarecer
to. Neste senso foi no que se
tamén a cooperación co PNV,
moveron as conversas dos natentarán seguir goverríando con
cionalistas galegas con CDC. +

." '

o

Na recente visita que o secretário xeral do PSOE, Joaquín Almúnia, lle fixo a José Maria Aznar ao pazo da Moncloa talaron
da necesidade de "pechar o mapa autonómico", segundo tontes
socialistas consultadas por A
Nosa Terra. Esta medida estaba
presente, como unha das máis
relevantes, no programa eleitoral coque o PP concorreu ás últimas eleicións xerais. A necesidade de contar coas apoios de
CiU e PNV obrigou á dereita española a replantear a situación
e acordar o traspaso de novas
competéncias pendentes a ambas nacionalidades. Logo do importante ascenso do BNG nas
eleicións galegas, a necesidade
de chegar a un acordo entre os

. .;~.. ;. l

Po{a súa posición íl_eográfica1 Cuba é un áestino turístico por eíl_Cefencia e ponte natura{ entre
as .91..méricas e 'Europa.
'Brindar a posibi{ü{aáe
de tras{aáarse a outros
puntos de f!lmérica e do
Caribe é un dos mr!fj~tJ·w.:,~.

VO REGULAR DE CUBANA DE AVIACIÓN
SANTIAGO DE COMPOSTELA • HABANA
• SANTIAGO DE COMPOSTELA
permane~te todos os Sábados ás 12,30 horas

por 82.000 pta. (válido até o 31 de Octubre).
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FUNDAMENTAL DO ESTADO, DEBERIA ENTRAR NO
DEBATE DOS NACIONALISMÓS. A AUTORA DESTE
ARTIGO EXPLICA AS ORIXES E A FUNCIÓN, DESDE
ESTE PONTO DE VISTA, DA DIVISIÓN PROVINCIAL.

A REFORMULACIÓN DO ESTADO NON SÓ DEBERIA
ABRANGUER AO SENADO, COMO PLANTEA O PRO,
XECTO DE C.I.Ü, APOIADO POLOS NACIONALISTAS
BASCOS E GALEGOS. TAMÉN A PROVÍNCIA, PARTE

A PROVÍNCIA E A UNIDADE DE ESPAÑA
ANA MOSQUERA

Chama a atención que a· Constitución Espa,
ñola abrigue, no caso de modificar os lindes
dunha província, a facelo mediante lei orgánica, aprobada por maioria absoluta, exactamen,
te igual que cando se regula algún dos dereitos
fundamentais. Sobre todo surpréndenos porque estamos acostumados a ver a província como un ente local ou como unha simples_divi,
sión administrativa. Pero, se profundizamos
máis, a mesma constitución ponnos ao tanto
da existéncia dunha nada inxénua finalidade
política: cumprimiento das actividades do Estado.
Parece como se a constitución desconfiase dos
municípios e das comunidades autonóinas.
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A finalidade política da província enténdese me,
llor desde a história. O sistema centralista de estado, do cal a província é o seu organo executor,
ten o seu máximo desenrolo cando Napoleón
translada a organización militar á estrutura civil.
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Desde o punto de vista da racionalidade económica non se pode 'entender porqué hai que
manter hoxe esta estrutura supérflua, atrapada
entre as comunidades autonómas, municípios
e comarcas alí onde estas existen.
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ASTURIAS

División territorial
cara 1797.
A "provincia" galega
cor,respondíase ainda
en grande porte co
antigo reino.
A introdución das
provincias actuais e
dos municipios,
frente aos reinos
históricos, comarcas
e parróquias,
pennitiu o
asentamento real do
Estado en territórios
nos que na prática
ainda non se
implantara.
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GRANADA

i...

está un govemador civil (hoxe sub-delegado de
A implantación da província tal como se ex, · ·govert).o) aboéado nos comenzos case en exclt,1.'
siva ao manexo eleitoral, control das corpora,
presa xa no discurso preliminar da Constitu·,
cións locais e xefatura das forzas de orde públición de Cadiz pretende fomentar a unidad.e de
todos os españois, calquera que seña o reino ou ca. Actualmente conserva esta función comprovíncia á que pertenzan. Para fomentar esa partida co Delegado do Govemo na comunida,
de autónoma. ]avier de Burgos tamén pretenunidade preténdese que a administración chegue a· todas partes e a província resulta impres,
día convertir aos govemadores en órganos unicindíbel para levar o estado a todos os recantos
ficadores de todos os organismos e dependen,
cias da Administración
e poder aplicar o princípio centralista con máis
central· nas províncias,
eficácia, conseguindo que as ordes se 'transmitan
coa rapidez do fl.uido eléctrico. Ademáis como di,
ainda que isto violentaba
visións territoriais intermédias, rachan as estrua independéncia de certuras tradicionais inferiores (comarca e parróros órganos periféricos.
quia), e superiores, antigos reinos que desapaA província, cos gover,
recen como ente lexitimo e legal.
nadores, vaise convirtinA desvinculación cos vellos territórios nun
do nun arma potente Pª'
primeiro intento de división provincial resul,
ra extender o Estado a
tou tan agresiva que ademáis de non terense
todo o território tratanen conta os límites dos· antigos reinos, as pro,
do de acabat cos poderes
víncias resultaban cadrados case perfectos que .anteriores. lsto é tradicionalmente considera,
se relacionaban alfabéticamente no texto
constitucional gaditano. A posterior división
do progresista por algúns
sectores. O profesor Ra,
de Javier de Burgos, que basicamente é a actual, resulta máis respetuosa cos límites histó,
inón- Parada afirma que
ricos, pero tampo.uco sigue exactamente as
"nun corttexto histórico
fronteiras dos primitivos reinos, así territórios
como o do século XIX,
galegos como O Bierzo e a parte ocidental de
onde o esencial era ase,
Astúrias non se incorporan as províncias gagurar a unidade nacional
( ... ), o respeito aos dereitos e liberdades pro,
legas, senón a León e Oviedo.
clamadas pola Revolución francesa e a igualA implantación da província non será totaldade dos cidadáns ante os servizos públicos, a
centralización é signo inequívoco de progresis,
mente pacífica. Na Exposición de Motivos do
Proxecto de Constitución Federal da Repúblimo político".
ca Española de 1873 -que quedou en proxecRealmente, a província podía ser progresista
to- clise: "Na división provincial atopamos
alí onde non existía unha verdadeira organiza,
grandes dificultades. Sostiñamos as actuais províncias? ( ... ) Como descoñecer que feriamos
ción social antiga, pensemos no sur da penín,
sula onde os vícios da reconquista criaran un,
intereses que arraigan profundamente no chan
e nos costumes da Pátria. Para obviar estas difihas clases señoriais que baseaban o seu-poder
cultades e conciliar todos eses extremos, sinanas terras outorgadas como prebenda polas
lamos como novos Estados da República os an,
conquistas realizadas, pero non era este o caso
tigos reinos e deixamos que os Estados por si
galega onde as estruturas sociais tiñan acadado
un maior grado de desenrolo. Sentaba este as
conserven se. queren as províncias ou regulen
ao seu arbítrio a máis conveniente e sabia di,
suas bases nunha sociedade máis antiga e máis
visión territorial. Desta sorte chegamos a un
estabilizada sobre o território.
arranxo prudentísimo na cuestión que se atopa
De feito Castelao, canda fala da parróquia ga,
quiza máis erizada de dificultades e perigos".
lega, di que se trata dunha entidade local máis
A disputa mantense tamén nas discusión paravanzada, "que aquelas formas que orixinaron
lamentárias da constitución da Segunda Repú,
o ideal asimilista do Dereito de Hespaña ( ... ).
blica, pero a província finalmente sobrevive,
Os módulos galegas viven ao matxe da lei
ainda que como agrupación de muniéípios
( ... ). Gal iza conserva unha estrutura social an,
destinada a ser suxeito activo da criación de
riquísima e própria, estábel e definitiva ( ... ) .
fexións autónomas.
En Hespaña perduran as estruturas medievais".
Frente a esta parróquia evolucionada, os muTradicionalmente á frente de cada província
nicípios casteláns están constituidos por "po,

vos defendidos por murallas ( ... ), debendose a
nascencia das cidades do centro as necesidades
estratéxicas e non ás necesidades mercantis".
Este maior desenrolo da sociedade galega e das
suas estruturas tamén se aprécia na distribu,
ción das terras. "Os foros, na sua orixe, constituian. unha formula moito máis beneficiosa para o labrego que o sistema de arrendamento a
curto prazo existente no
Sul, confórmanse como
unha forma de arrenda,
mento a perpetuidade
para asentar aos labregos
nas terras que viñan cul,
tivando, evitouse así o
latifundismo e estableceuse o cultivo intensi,
vo'', di tamén Castelao e
confirman historiadores
como T uñón de Lara.

'A província fo is e

convirtindo nun arma
potente para extender o
Estado a todo o
território, tratando de
acabar cos poderes
.
"
anteriores

Esta relación afianzada
co território vai favorecer a existéncia dunha
organización social máis
desenvolvida. A provfn,
cía e a concepción cen,
tralista destruirán esta
organización para impor
unhas estruturas apropriadas a territórios de,
sartellados socialmente, pero non axustadas a
realidade galega ou a doutras comunidades
históricas.

Polo que compete a sua función como ente te,
rritorial, o Estado tivo no seu momento que ir
inventando unhas competéncias para a pro,
víncia. Defínense os intereses provinciais, co,
mo diversos dos municipais e estatais, materia,
lízanse na xéstión de servícios públicos, xeralmente de tipo benéfico, como hospitais, ou de
supléncia dos concellós. Na actualidade, a
maior parte das funcións benéficas foron absorbidas pola seguridade social. As funcións de
supléncia de concellos tamén resultan prescin,
díbeis, xa que os fondos das Deputacións po,
derian ser asumidos polos municípios, comar,
cas ou mancomunidades, moito máis próximas
aos problemas. Outros fondos e outras funcións das Deputacións poderian pasar a ser
competéncia das Comunidades Autónomas.
Resulta significativo, pola contra, que a Lei de
Coordenación das Deputacións non entrase
ainda en funcionamento en Galiza. lsto de,
mostra que a "imprescindíbel" función da província é política, por iso a sua pervivéncia foi
garantida constitucionalmente.+

O nacionalismo español
promove unha
piataforma en Catalunya
Convivéncía Cívica Catalana é
o nome da plataforma que,
presidida polo senador do PP
Aleix Vidal-Quadras, ven de
ser criada e que agrupa a várias entidades e persoas
representativas do nacionalismo español en Catalunya. O
vicepresidente é o socialista
Julio Villacorta. A plataforma
pediu ao Defensor del Pueblo
español que recorra ante o Tribunal Constitucional a Lei de
Política Lingüística que
recentemente aprobou o Parlamento catalán. Con esta organización, o nacionalismo español en Catalunya dá o paso
organizativo á marxe dos partidos de ámbito estatal para ter
maior marxe de manobra.+

Conde condeado
a catro anos e Roldán
a vinteoito
O Tribunal Supremo
condenou a catro anos de ·
cárcere ao ex presidente de
Banesto, Mário Conde, pola
apropriación indebida de
seiscentos millóns de pesetas, que foron transferidos de
Banesto a unha conta de Argentia Trust A senténcia do
Supremo rebaixa en un ano e
meio a senténcia inicial da
Audiéncia Nacional. Por outra
banda, o ex director xeral da
Garda Civil, Luis Roldán, foi
condenado pola Audiéncia de
Madrid a unha pena de 28
anos de prisión por nunha incesante actividade delictiva
amparado no seu cargo
público coa finalidade de enriquecerse ilicitamente". O
seu testaferro, Jorge Esparza
foi condenado a nove anos e
a sua esposa, Branca Rodríguez Porto, a catro anos.•

Joaquín Almunia.

Almúnia chama
terroristas aos zapatistas
No decurso dunha visita cursada a México, o secretário
xeral do PSOE, Joaquín
Almunia equiparou a etarras e
zapatistas e provocou un forte
malestar nas filas do seu partido e entre os próprios membros do Exército Zapatista de
Liberación Nacional. O
disgusto producido por tales
afirmacións foi tal que vários
membros do Partido Socialista
declinaron dar a sua opinión
sobre a cuestión e alguns outros, como o portavoz de
Izquierda Socialista, Antonio
García Santesmases, apresuráronse a descalificalas. +
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Mantén oexército de 40.000 homes edous porta-avións no Pérsico

O Exército

Norteamérica resérvase o direito
a castigar a lrak sen novas consultas á ONU
-O. G. LUCA

O Consello de Seguridade da
ONU non concedeu aos Estados· Unidos a confianza para
decidir un ataque no caso de
lrak estorbar á Comisión das
Nacións Unidas para o Desarme ( Unscom), mais Washington interpreta que non
habendo unha exclusión esplícita da via armada, "calquera país membro do Consello poderá actual ·unilateralmente se coida que se deu
un incumprimento de vulto".

.Franza quer extraditar
aos exilados italianos
Os exilados políticos
italianos das Brigadas
Vermellas e da Primeira
Liña, asilados na Franza
desde os anos de chumbo,
hai máis de vinte anos,
están pendentes de ser
detidos pola policia para
posteriormente ser
extraditados. Até agora só
houbo tres detenciórís e
estas producíronse cando
os exilados agardaban
poder regularizar a sua
situación.

A resolución 1.154 do Consello
de Seguridade non ten un estatuto xurídico diferente dos máis
de cen pronunciamentos da
ONU que o Estado de Israel incumpre impunemente desde
1948 á respeito dos direitos do
pavo palestino.
O documento salienta a importáncia do acordo alcanzado polo
secretário xeral e reitera que
calquer atranco ao acceso inmediato , incondicional e sen
restriccións aos representantes
da ONU terá "consecuéncias
gravísimas". O Governo de Bagdad volveu reclamar o arriado
das sancións que manteñen ao
país en estado de sítio desde
1991 e garantiu en todo caso
que lrak carece de miseis ou de
armas químicas ou biolóxicas .

Norteamérica mantén o cerco
militar no que participan 40.000
soldados, 340 avións e 30 barcos de guerra (dous portaavións), un exército que custa
máis de 15.000 millóns de pesetas diários que ninguén sabe
quen vai pagar nen cando tempo se vai manter en augas do
Golfo e no interior de Kuwait.
O apoio xeral ao compromiso alcanzado por Kofi Annan con lrak,
non exclue o temor de que esta
negociación concluida desde unha posición de desproporcionada
superioridade armada provoque
novas tensións, se a inércia da
concentración de tropas non impón finalmente a sua lóxica e expirementa as novas armas, como
teme unha parte da opinión norteamericana. A mesma facilidade
relativa coa que se poden fabricar armas químicas tamén desminte a pretendida eficácia da
negociación forzada que defenden Clinton, Blair e Azr:iar, se
entre a eliminación e a construcción de novas armas non medias e máis que a inspección da
ONU. As oito residéncias presidenciais suxeitas á inspección na
letra do documento poderian ser
un obxectivo lago superado. Ain-

Mália as insistentes
informacións aparecidas na
prensa , non-eran terroristas
nen rebeldes quen
secuestraron aos tres
súbditos españois en Serra
Leona. durante sete dias , era
o Exército. O fin-do captivério
producíuse o Venres 27 de
Febreiro, e mesmo· estando
en liberdade, ·ao princípio as
informacións difundidas na
Península seguian mantendo
que os secuestrados foran os
rebeldes.
Só as declaracións dos
secuestrados permitiu que se
coñecese a verdad€. As 1res
.persoas eran: o misioneiro .
navarro dos agostiños
rSlcoletos José Luis Garayoa,
o farmacéutico valenciano
António Mateu e o
mallorquina Fernando Aguiló,
da orde de San Xoán de
Deus.+

Dacordo coas posicións prévias
ao acorde de Kofi Annán ca Governo de lrak, o pasado día 24, só
Inglaterra secundou aos norteamericanos ao se irrogaren dentro
do Consello o direito automático
ao castigo armado. O resto, entende que corresponde ao Consello de Seguridade resolver o alcance do incumprimento iraquiano e a acción que compre tomar.

Corenta mil soldados

era o secuestrador
en Serra Leona

Despois das primeiras
actuacións da policia, os
refuxiados .políticos vol ven
á clandestinidade para non
ser localizados, até
cortaron a sua
comunicación coas suas
famílias.+
·
"Esta an'Ogáncia leváranas ao fracasa no Bodio de Cochinos e Vietnam. Trotar o Saddam coma unha ameaz:a terríbel para Estados
Unidos é un síntoma de histéria" William Praff.
·
PETER TURNLEY

da que o documento traído de
Bagdad por Kofi Annan tale só
de oito recintos a inspeccionar, a
propaganda do Pentágono quería que os pazos presidenciais
iraquianos eran máis de oitenta,
cifra que Tarik Aziz calificara de
disparatada pero que tivera enor-

me influéncia na opinión pública.
O conservador William Pfaff escrebe no Herald Tribune que non por
teren o exército máis poderoso do
mundo poden os J::stados Unidos
derrubar a Saddam Hussein. "Madeleine Albright di que andamos

G. LucA m TENA

Só para turistas non é país
Na maior da Illas Británicas vive do campo menos do 2% por cento da
poboación (o 31 por centona indústria e o 66 nos servizos), pero Tony
Blair quer asalos a impostos. Os laboristas anunciaron en campaña que
noñ habia direito a que un feixe de terratentes pagasen comparativa,
mente menos impostos que os asalariados das cidades, unha verdade
fiscal que deixa en completa inseguridade á poboación rural.
Unha enorme manifestación agrarista dille a Blair que sen cabalos,
sen xabarins e sen o cultivo da terra non hai país. A importáncia do
rural na economia decrece por días pero unha parte da poboación
quer ter un IT\eio de vida para que os seus fillos non teñan que emi,
grar. Na marcha berran que sen cultivos, moita terra perderá a len,
tura para sempre e que un campo'só para turistas non é país.
-Nun dos estados máis ricos do mundo, as medidas de Blair producen
unha protesta agrarista clásica, contra os trabucos, que as axéncias es,
pañolas traducen como unha manifestación a prol da caza do raposo.+

coa cabeza ergueita e que por isa
miramos máis lonxe, e todo o
mundo pensa que deberíamos poder facer o que nos dea a gana en
lrak. Este postulado levounos ao
fra~so da Badia de Cochinos".
Para o coñecido colunista republicano outro tanto ·pasou no Vietanm "cando os Estados Unidos
foron a Vietnam coa mesm9, arrogáncia para acabar con aquiles
homiños de pixamas pretos". Paff
di que Hussein, con todas as armas que ainda poda conservar, é
un problema menor na escala
dos problemas do planeta porque
lrak e, sóbre todo, un rival para
· os viciños que venden petróleo ·
(Irán, Kuwait e Arábia Seudita).
"Tratar a Saddam coma unha
ameaza terribel para os Estados
Unidos ou Israel (que ten meios
abando para defenderse del) é
un· síntoma de- histéria. A única
super-poténcia mundial debería.
ter os nérvios máis templados".
A Plataforma Galega contra a Intervención Janquí no lrak manifestase contra o papel de xend arme mundial que se arroga
Estados Unidos, e quer que o
Parlamento inste á Xunta a reclamar a non intervención e a resolución negociada do conflito. •

Menem quer parar
as investigaci9ns
de Garzón
O Luns dous de Marzo o
presidente da República
· Arxentina, Carlos Menem, e
vários dos seus estreitos
colaboradores tiveron unha
reunión para trazar unha
estratéxia que faga frente á
investigación que
desenvolve o xuiz da
Audiéncia Nacional de
Mad~id Baltasar Garzón
sobre a desaparición de
cidadáns españois durante
a ditadura militar na
Arxentina.
O ministro de Xustiz·a Raul
Granillo só admitiu a
existéncia de "feitos ilícitos"
de carácter económico
cometidos por altos
responsábeis da ditadura
militar e ordenou investigar
este extremo, que foi
desvelad9 polo próprio
Garzón. Pero Granillo
negouse a investigar as
desaparicións argumentando ·
que "hoxe a maioria non
quer reabrir vellas feridas". +
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Garcia·
Ramos tivo unha misa -na
Ce.ruña. O home que .·
teimou por .introducir o
galego na xustiza sofriu
unha cérimónia oficiada
eR bi~ingüismo armónico.
Houbo a quen non lle
gostou. Querían que fose
toda en:@alego. Serán .
radícaís, intolerantes!
Por certo, calé a líng.ua
oficial no ceo? Por léxica,
durante o franquísmo
falariase castelán. Agora,
coa atitonomía, fixo que
Deus e San Pedro.usan
o gal ego nos .actos_
otlcíais. O que.é .segurQ .é
que se tala galega. no .
inferno. Nas caldeims'.· ··
tiai moitos de Lugo.

I·

O polo era antes unha
festa. Comíase en
Noiteboa. Logo, -coa
proliferación
de granxas
1
e o abaratamento dos
prezos, foi perderydo
prestíxio. Até a palabra
zanco (o que gardaba a
proteína e a maleza da
carne e era reservado
para o cabeza de fam ília
ou para os tillos) foi indo
a menos. Agora
.
véndense en enváses co
nome de jamoncitos.
Menos mal que, polo que
se ve, a toponímia do
parco segue .
conservando a sua ·boa
imaxe.
Antonio Gutíérrez

CANTINA
MEXICANA

1
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lle a este~ xo~nal a pósibiljdade
de denunciar pul:)licamente unha
acción fraudulenta, de xéito que
sirva, de avi~p a posible$ compradores que~ confiando na supostá ~g.ar_afitía que ll'e ofrece a cóñecida
marca de co- Para que se
ches,, acqden . _a este~ eotlcEF· ·Ne,xa·qtie'Clase
sionario. . . . . -de-garantía

Hai uns anos . ofrece esta.
. compr_ei un
-. peugeot' 205 marca.
neste sitio, e
- como parte do
.. pago · entre. guei o meu coche vello. Por
~ cuestións de traballo ·camblei a
miña residencia ó ·cabo ·ciuns
· meses para a provincia de ·Pan- tevedra;, naturalmente, marchei
co meu coche novo · e do vello
·<o non me·volvín a acordar máis. A
miña sorpresa foi maiús·c ula
· cando en outub_ro destéano pasado me-chega unha carta certi. ficada na que o Concelló" 9a Coruña me reqlama por vía de
apremio o imposto de rodaxe do
. automóbil entregado no seu día
a Talleres Montes. Púxenme en
contacto co taller e descubro
-. que este non me dera o coche
. de baixa en Tráfico, co cal este
·figura ó meu nome a todos os
efectos. E o que xa é o colmo:
Talleres Montes recoñece, porque non lle queda outro remedio, que_iso é así; chegou a pagarme a min persoalmente un
· ano de rodaxe a través da súa
xestoría, Rocha-Nicolás, pero
négase a pagar o resto dos anos
de rodaxe e a darme, como é de
dereito e me corresponde, unha
carta na que me _libere a min de
calquera responsabilidade derivada dun coche que é da súa
propiedade desde o ano en que
eu comprei o peugeot 205.
Púxenme en c0ntacto con Peugeot España ·s.A. de A Coruña,
coa oficina que teñen en Médico
Rodríguez, e despois de múltiples xestións non só non me
axudarorí a resolver o problema
senón que máis ben me toman
o pelo de mala maneira.
· Naturalmente, vou presentar un. ha demanda xudicial, pero quero tamén facelo público para
que quede clara a nula profesionalidade desta xente e se vexa,
de paso, que clase de garantía
ofrece esta marca de coches.•

' M.A.L.

(PONTEVEDRA)

Do crítico como
policía gramatical

RUA MARTIN CODAX
VIGO

Un vello mestre xubilado, a
quen quero nioito, -abriu a miña
novela Anxos en tempos de
chuvia polo capítulo do primeiro
soño. ¿Pero que é isto?, exclamou, comezas a escribir con letras minúsculas e nin unha coma, nin un punto en toda a páxi-·
na; se fóse-lo meu alumno, dábache un suspenso. Eu busquei

na miña biblioteca a versión de
Valverde do Ulisés de Joyce.
Abrín o libro polo famoso monólogo de Molly Bloom e deillo a
ler ó meu querido mestre xubilado: Nunca·lera a Joyce, nin falta
que lle -fixó, por c"erto, para ser
un bo mestre. Pois a este tamén
o suspendía, díxome, non sén
antes sinalarme que Joyce polo
menos comezaba con letra
maiúscula o longo monólogo.
Eu nunca caera na canta dese
detalle, ou non o lembraba xa.
Sen dúbida Xosé M. Eiré si coñece ben o U/ises de Joyce, e
ata presumo que a este non o
suspendería. Non o suspendería
hoxe, pero non hai que esquecer
que críticos do seu tempo, que
tamén entendían a crítica como
estricta policía gramatical, si o
suspenderon. Como outros o fixeron con Pío Baroja ou, máis
recentemente, con Thomas
Bernhard. E tantos outros. ¡Ai, a
sagrada defensa da exacta corrección gramatical na linguaxe !
Curiosa defensa, por outra parte,
nun país no que cadaquén se
_considera lexitimado para erguer
acta de filólogo e latricar contra a
gramática normativa, que o propio Xosé M. Eiré non ten inconvenier:ite en· corrixir, non dubido
que con ben fundadas razóns,
que, contra o que puiderc;i. parecer, non son eu defensor acérrimo do normativismo. O que si
son -confésoo sen disimulo- é
un escritor que non acaba de se
sentir seguro sobre cal é definitivamente a forma correcta de resolver tales e cales dúbidas, xustameflte porque a norma gramatical é aínda recente (por non talar das pluralidades de normas
que por aí uns e outros ceiban,
insisto) e porque esta está en
máis dun punto lonxe da tala que
mamou de pequeno (por outra
parte, sen dúbida moi contaminada .de españolismos e outras
impurez~s). Por exemplo, eu son
dunha zona na que lle dicimos á
moza o mesmo "quéroche moito"
(no canto do "quérote moito" normativo) que '.'quéroche dar un bico". Por iso sei que teño serias
vacilacións que me levan do meu

"cheismo" dialectal a algún "teismo" hipercorrectivo. Porque o sei
procuro ser coidadoso nas revisións, e aínda aconsellarme ben
de quen creo que saben máis ca
min, antes de da-los meus textos
ó prelo. Poida que a pesar de todo se teñan escapado tantos
erros como Xosé M. Eiré chega
a descubrir. Se a súa definitiva
descalificación non impide que o
libro acade unha nova edición,
procurarei darlle unhas cantas
boas voltas máis a ver se así supera o seu rigoroso escrutinio .
Non sei , quizais o mellor sería
darllo a el para que me faga a revisión. Se non cobra moito, poida
que cheguemos a un acordo ...
Pero todo isto non é desde lago
o fundamental. Non podo evitala sospeita de que os maltratos
á lingua de
que me acusa
son, na súa
meirande par- Non quero
te, maltratos
procurados e defende-lo meu
queridos por libro, que alá el
min. Por min
que non os que se defenda
considero malsó.Quixen
tratos de ningu nha clase, apuntar
desde logo,
equívocos que
senón lexítimos recursos se poden derivar
literarios. E
do enfoque
pregúntame
se Xosé M. Ei- crítico
té non os chepredominante
garí a a percibir como tales no traballQ de
se o libro non
se presentase X.M. Eiré
nunha colección orientada
para lectores
mozos ... dicir, quizais o crítico literario Xosé M. Eiré -a diferencia dos seus predecesores na
crítica, que condenaron a Joyce
por non usar comas nin puntosacepta que se use o monólogo
interior segundo o modelo joyciano, ou o anacoluto para representa-la linguaxe coloquial
nunha novela para adultos, pero
non nunha novela para mozos,
que -sigo supoñendo que poida

pensar o noso crítico- debe poñe-la corrección gramatical por
riba de calquera outro valor.
Mágoa sería que esta hipótese
fose certa, porque un dos méritos que eu máis teño gabado no
labor crítico de Xosé M. Eiré é o
feito de situa-la crítica das -obras
editadas en coleccións clasificadas dentro da literatura xuvenil
(as infantís, por desgracia, xe ralmente nin saquera crítica reciben) , no mesmo plano cás das
coleccións consideradas "para
adultos". Mágoa sería, por tanto,
que ó tratamento en plano de
igualdade nun aspecto, correspondera noutro unha concep ción segundo a cal a dimensión
estética debera someterse á
funcionalidade didáctica neste
tipo de literatura. Porque sería
facer tornar pala xanela o que
se fixera saír pala porta.
Pero , observando que a teima
gramaticalista, nas súas críticas,
non a deixa caer tan só no caso
dos libros editados en coleccións
xuvenís (aínda que explicitamente
fai ver que neste caso a gravidade é maior), cómpre pensar que o
crítico Xosé M. Eiré entande que
é este un dos obxectos centrais
da crítica literaria. Teño un respecto enorme polo labor da crítica
e penso que o escritor, cando entrega un libro ó prelo, entrégao tamén ó libre escrutinio do lector,
sendo o crítico un lector cualificado que valerosamente se }ltreve a
dar publicamente o seu punto de
vista sobre o lido. Uri crítico é honesto, na miña opinión, se ofrece
a súa avaliación do lido ben argumentac;ta, de xeito que calquera
outro lector (e o escritor mesmo)
poida contrastar eses argumentos
cos .que el che_gue a elaborar, e
isto Eiré faino. O escritor, pala súa
parte, como a calquera outro lector (o escritor é el tamén un lector
e crítico da súa propia obra), só
lle queda, fronte a unha mala crítica, o dereito de ofrece-los seus
propios argumentos e esperar
que alguén teña a ben concederlle un espacio para que chegue
ós lectores. O que eu solicito hoxe do director de A Nosa Terra.

A

E
PI

di

o
e:
lil
SI

e
d
PI
rE
rr
p
r~

p
SI

((
n

rr
g
lil

o
el
rr
ti1
el
SI

g
fil
g

e
rr

a
é
h
g

rr
re

t-,

-4\

'

\ - ·'

·

..-- '

.'
5 DE MARZO DE 1998

19

·.:..',~

ANOSATERRA

N2 820. ANO XXI

Cumpre a Cuáresmá?

Domingos

Vítor

Xubilado

Cumpro. Na mifia casa
cumprfmola sempre. Pero
creo que é unha tradición
que se está perdendo e
que creo que se debe
manter, non pola relixio,
sidade, senón concreta,
mente porque non debe,
mos esquecer nunca o
que nos ensinaron, me,
lloralo, si, pero non aban,
donalo. Está á vista que a
xente hoxe non cumpre
os costumes de antes.•

Mercedes

Aser

Isabel

Ama ele cosa

Ven de rematar o Entroi,
do e din que é tempo de
Cuaresma, pero nonnal,
mente hon a cumpro. É
un cosumte que está en
desuso, mália que o Papa
sempre chama ao seu
cumprimento. Iso vai co,
as cremas de cada quen e
non son moi relixioso.
Antes quizais habia de,
masiado cumprimento,
agora a xente ten as ideas
algo máis claras.•

,_

Funcionária excedente

Non moito. Só fago vixf,
lía o Venres Santo. De
nova facíao, eran outros
tempos e a família exixia
outro comportamento.
Meus pais eran bastantes
relixiosos e iso estilábase
na casa, agora non tanto,
iso non quer dicer que
non crea en Deus. O Pa,
pa vai lonxe moi pedin,
do o cumprimento, hai
outras cousas máis impo,
rantes.•

Ás veces cumpro. A Cua,
resma comezou o M_érco,
res de Cinza e todos os
Venres non se pode co,
mer carne. Eu cumpro
cando me acorda, normal,
mente si. De todos xeitos,
como todos os costumes,
para quen o segue é tazoá,
bel. En concreto eu f~oo
porque así mo inculcaron
de pequena. Os meus pais
déronme unha educación
relixiosa.+

Cumpro porque son
crente e porque me pare,
ce que estou no certo. De
todos xeitos, non cumpro
todas as· abrigas da Cua,
resma, non fago xexun
porque non me parece
un grande.sacrifício e sen
embargo estás máis con,
tenta se comes. Eu tefio a
fe á miña maneira arrai,
gada, pero creo que Deus
non quer causas .que nos
sacrifiquen moito. +
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(CCOO) (que luce de
guapo polos.salóns de
Madrid igual que fixo nos
seus tempos La Bella
Otero por várias Cortes
europeas) evaluou o
segundo aniversário da
chegada de Aznar ao
poder, cun "suspenso
alto, ainda que non digo
que non teña aprobado
nalgunhas causas''. Se a
direita o segue ·
traballando con canapés,
Gutiérrez acabará
dándolle notábel a
Cascos e prémio de.boa
actitude a José Barea.

~

A rede de bibliotecas
universitárias reuniu en
CD-ROM 3, 7 millóns de
referé~cias biblíográficas.
A base de dados edítase
en español, catalán e
inglés. O galega non
está e iso que o
Presidente da rede de
bibliotecas universitárias
é o rector da
Universidade de
Santiago, Darlo
Villanueva.
/

Agradezo a crítica de Xosé M.
Eiré, porque non hai cousa peor
para un libro que o silencio. Fodeume ben, para que vou _dicir
outra cousa. Non quixen aquí
esencialmente defende-lo meu
libro, que alá el que se defenda
só. Quixen, si, apuntar algúns
equívocos que me parece se poden derivar do enfoque crítico
predominante no traballo de Eiré. Que ten todo o dereito de
manter, non direi eu que non.
Pero outros ternos tamén o dereito de discrepar. Sobre todo
porque esa tendencia a poñe-la
suposta perfección gramatical
(ou a prosa de diccionario, como
na mesma páxina da crítica do
meu libro criticaba tamén Jaureguizar) por riba da indagación na
linguaxe viva, a experimentación
ou os achádegos temáticos (por
citar só algúns aspectos que na
miña opinión poden, ou ben xustificar cartas aparentes imperfeccións, que non o serían, ou ben
situarse por riba da corrección
gramatical en arde á avaliación
final dunha obra), pode ser ben
grave nun intre no que a distancia entre a fala e os recentísimos modelos gramaticais (que
ademais non se dan unificado)
é aínda moita, e pode xerar unha perigosa escisión entre lingua de libro e tala real, case
mortal no caso de certos xéneros novelescos.
No se me entenda mal. Non digo que haxa que desprecia-la
corrección gramatical. O que digo é que tería sido un grave
erro despreciar certa obra de
Celso Emilio Ferreiro porque na
súa primeira edición apareceu
co título Onde o mundo chámase Celanova. Ou dicir que A Nosa Terra é un xornal de merda
porque ten unha chea de erratas ... e ata máis dun erro gramatical. Seica as correccións
non llas fai Xosé M. Eiré. +
. MIGUEL V ÁZQUEZ FREIRE
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

No vaso día,
miñas donas
Permitídeme que no Día da Muller Trabal/adora me lembre de todas vos miñas Donas e dun xeito
especial das que todos os días
sofrides no voso traballo e na vasa vida as consecuencias de ser
mulleres, de
simplesmente
ser vos, miñas
Donas.
Quixera ter unha
A miña crian- lembranza moi
za, amigas especial para a
miñas, ff xome
sentir desde miña abOa Pura.
moi pequeniño canto pesades as mulleres nas nasas aldeas, cales son as prezadas virtudes de quen non
soio é, coma os homes unha
traballadora, senón que por enriba é nai, compañeira e paraugas que dá cobizo a todos.
Vos sedes unha das mellares
bandeiras que podemos espallar
os Galegos polo Mundo, vos si
que sedes feito diferencial, miñas Donas. Nestes tempos tan
revoltos debemos, cando menos, lembrarvos un intre, miñas
Donas e ver en vos a eséncia do
naso ser, as nasas nais, as nasas compañeiras, a cabeza que
precisan unhas pernas para que
a vida non sexa un sensentido,
un devalar cara ningures.
Quixera ter unha lembranza moi
especial nestas liñas para a miña aboa Pura, que cos seus 94
anos deixa tras de sí toda unha
vida exemplar como muller, como nai e como aboa. Tamén unha lembranza para todas as mulleres que lonxe da Terra, mellar
ca ninguén, exercen de Galegas
e de espalla.doras da nosa Pátria
e do naso máis fondo sentir, creédeme, vos que sodes capaces

de facernos sentir un pouquiño
máis perta do Lar da nosa Terra
e de ese compromiso innato que
os galegas ternos con Galiza, tamén facedes que medre en nos
un sentimento de respeito para
quen siñifica: amor, tenrura, loita, compromiso, responsabilidade, dignidade, ... •
XOSÉ CHORÉN

a duras penas se intuía "Policía
Municipal". Acobardada, lle din a
miña documentación.
Sendo posíbel, a sua ira subíu
ainda máis de ton ao descubrir
que por cousas da xeografia, eu
son de Rentaría. Entón comezou a aldraxarme cunha saña
que nunca crin posíbel.

VÁZQUEZ
(MADRID)

Unha sombra
na madrugada
O pasado 25 de Xaneiro, estando
situada nun semáforo das Travesas disposta a subir pola Gran
Via, un indivíduo introducíuse no
meu coche e vinme abrigada a
levalo até a praza de España. A
pesares das suas posteriores escusas, o incidente deixou en min
unha grande intranquilidade.
O 1o de Febreiro ás 7 ,30 da
mañá, tiña aparcado ·o meu veículo na rua Hernán Cortés. A
pesares de ser dirección proibida, descendin por ela uns 15
metros, como tan decote moitos
viciños, para cruzar Maria Berdiales e chegar a Urzáiz.
Nese intre -noite pecha-, un home vestido de oscuro e·descuberto, lanzouse cara a min mexendo
os brazos en actitude que xulguei
ameazadora, polo que non me
detiven. Ao chegar ao cruzamen.:
to de Urzáiz, o semáforo en ver. mello obrigoume a parar. Foi en. ton cando o personaxe de oscuro,
zarandeando o coche no seu intento de at;>rir a porta, e non berrando senon ouveando, obrigoume a sair. Os berros eran tal, que
vários coches detivééronse.
Consciente de que o indivíduo iva
a baterme, protexin a cara coas
mans, como pidindo perdón. Foi.
entón cando puiden ver que no
chaquetón, o siniestro personaxe
levaba bordado·un escudo no que

Supoño que me denunciou por
baixar un anaco de rua en sentido proibido. Supoño que taméh ·o
fixo por fuxir del. Pero tamén supoño que cada mañá ou cada serán , na oscuridade, un indivíduo
métese no meu coche, ou faime
sair del cunha violéncia animal
inusitada, que non encubre máis
que a cobardía
•
que só é capaz de manifestarse frente Consciente de _
a unha muller
soa na madru- que oindivíduo
gada, ornitindo iva abatenne,
todo tipo de
identificación protexin amiña
de tipo uniforcara coas mans,
mado ou docomo pidindo
cumental.

perdón.

Un energúmeno anda ceiba, asexando
desde· o seu
anonima1o traidor e cobarde,
tratando de afirmar o seu triste
ego, a costa de quen lle manten, lle sofre, e o que é pior: de
quen .lle permite continuar exercendo corilo Policía Municipal.+
SILVIA CARRETÓN GUTIÉRREZ
(VIGO)

Tribunal militar
territorial IV
Xa miradas , meus xuíces e
meus militares, que non vos teño mingaña de resentimento.
Xa non importa que teñádela
Pátría escravizada, a Nazón

Carlos Príncipe no seu
dia combatiu aos seus
1 contrincantes falándolle
das sinérxias. Como os
cutres non sabían o que
era, quedaban sen saber
que contestar. Agora o
xiro de ,moda é poñer en
valor. Andana a
_propagar, entre outros, o
deseñador Pepe Barro e
o actual alcalde de Vigo,
Manuel Pérez. Quen non
o diga é que non está ao
dia en tendéncias.

·1

Máis agudo e atinado
modernizador da língua
ven de mostrarse o
historiador Vítor Míguez
ao dicer que os fidalgos
do século pasado eran
os brokers
(intermediários
financeiros) de hoxe e
que·os pazos equivalian
aos actuais rañaceos. _

En Galiza hai moito
empresário
emprendedor. Durante o
antroido a rua·do paseo
de Vigo ínzase de
rapazolos que se botan
uns a outros auga
contida nun bote de
limpacristais. Como nos
bares non os deixan
entrar a repostar, este
ano chegou un home
cun caldeiro que vendia
as cargas de líquido a
cinco pesos. E en

.
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Sairon de Vigo os
siareiros do Deportivo
rodeados de furgóns
policiais e todo xénero de
gardas con churrasGada.
No ceo voaba un
1 helicóptero e cun foco
alumaba o autobús. Está
ben que o Estado recorte
servizos públicos
(hospitais,
medicamentos, servizos
escolares e outras
migallas supérfluas),
pero por favor que non
raleen o queroseno de
aviación. Todo Vigo
observando durante
unha hora o necesário
que era aquel
helicóptero, os escudos,
as
metralladoras.
l.
Grácias
Estado.
1

e,

20
2

Loyola del Palacio
declara na Ser.
"Defendemos as
oliveiras, non só porque
moita xente de Xaén viva
delas, senón porque
defendemos unha
1 tradición e un modo de
vida". A ministra decidiu
non acudir'á
manifestación dos
olivareiros, pero dixo que
os apoiaba. En dias
coma este notase ben o
poder do·PP galego. -

1
1
.1
1
1
1
1
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fuman heroina (chinos)
andaban amolados· co
control policial. Unha
asoballada ou, o Estado entre
grande cantidade de
· fusco e lusco. E vóuvos a ·dicir
papel alba/ (necesário
a razón fundamental para mir;i
neste intre, hai outras moitas. E
para quentar a heroina)
simplesmentes, qae a miña Páserve para detectar a un
tria, Nazón ou Estado, tanto me
consumidor. Nunha
ten, está por enriba de vos. Ou
emprendedora tenda da sexa, considero que é algo superior a vos:
Algália especializáronse
vulgares xuíen vender pedazos
ces e vulgapequenos, para unha
res militares. Non me diredes
soia consumición, a
Que contradi- que vos
cincoenta pesetas.

Andaba o PP adoecido
pala visita do secretário
de Convergencia de
Cataluña a Galiza e, en
concreto, para talar co
BNG. Na Rádio Galega,
por compensar,retransmitiron cada unha
das talladas de polbo
que consumiu Fraga na
sua visita a un.ha festa en
Montjuic e a visita de
cortesia institucional que
lle fixo Pujol. Haberá
ql)en lembre, por certo,
unha conversa entre o
presidente catalán e
Fraga, durante a
. transición, nun programa
de Mercedes Milá.
Despois dalgunha das
bravatas de Don Manuel,
Pujol soltáralle aquelo de:
"Si, pero cando vostede
viaxaba en coche oficial,
eu estaba no cárcere". +
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continente, absurdamente distantes. E como sobre. gustos
non hai nada escrito (14], todos
contentos. E o que rabee, que
rebente, que xa lle vai chegando de antroidada. +

Suso Sanmartin

XERARDO MÉNDEZ
(1) Perdón por esta temperá declaración
de intencións que espero desculpes.
(2) Podía dicir follón, marcha, ou algo así,
e non me peta, vai saber polo qué ...
[3] Descúlpese este dialectalismo.
[4] Mais coñecidos como racimos na miña
terra, e seica como aseadas, noutra.
[5] ¿Escríbase así?
(6) Prego ós políglotas que corrixan a ortografia do meu alemán, tan semellante 6 vacío ...
[7) E vai saber que quera dicir esto.
(8) Que perra collin, ¿e?
(9) Amosegan é o correcto, penso.
(1 O) ¿De onde viría esta palabra 6 meu
léxico?
[11] Ainda pasarei por lusista.
[12) De que me soará eso de" ... contada
•
noutra lingoa".
[13] E dalle!
[14) Perdóeseme, tamén , este dito.

cien, yerda- esquencestes
de? Nefeuto,
misturadas o de min, .poisque
feito de sepa- en repetidas
ralo inxusto
do xusto coa ocasións teño
· de acugular
sido chamado
todo,
sexa
xusto ou in- paraxuízo.
xusto. Que
desfeita! Mais
non vos anguriedes pala
contradición, xa que a vida
mesma é unha inmensa contradición na que o azar toca poucas veces. E xa sabedes, estimados, se algo é contraditório,
ese algo podo ser eu.

Doutra banda, non vos quera
falar do superior, senón que do
inferior: eu. (O que non se axuda asimesmo, malamente pode
axudar a ninguén, nen a nada).
Seica estadas moi. entr.etidos
xogando comigo, poisque van
aló máis de cito anos con causas contramine ren. Será que
non tedes crenza na relación
dás causas e os efectos? Será
que non vos decatades· e sovan a cestos de goma, ou a
des uns iñorantes? Ou millar,
decatádesvos perfectamente e . caixas de plástico, e que nos
xardíns medran os choróns
esparades o momento propicio
mentres secan os bimbios [5],
para actuar coma o que sedes.
mais os venNon me diredes que vos esd i m ad.o res
quencestes de min, poisque en
callen ai nda
repetidas ocasións teño sido
mencía e treichamado para xuízo, apareDebería sen
xadu ra,
e
cendo sempre os picoletas nos
queda
por
sadúbida
esquecer
derradeiros momentos. lgualiber se o caño que cando ao Madrí lle asubernet dirá que bennello foi
bian penalti no tempo de desalgo a este oquehoxeé
canto.
instante no
que alguén roxo.
Sexa como sexa, espérovos
paga
por
asentado. Non quera que me
arrincar ceatopedes fuxindo deica ningupas, e mellar
res. Seredes ben recibidos,
se son de
·tanto sé me aplicades a máis
postas vellos. Quera explicardas crueis condenas coma se
me mellar, pois non sei se o
me considerades inocente. Learamón podería sustituir ó
vo máis de oito anos padecenmoscatel: ¿ten a oportunidado unha terríbel condena: dede? Sen dúbida o moscatel ten
, sacougadamente pendente
o mercado feito, e non sei polo
duns xuíces militares,· que deique será.que me ven á cabeza
xan correr o tempo para podea Aufklarung [6] alemá, sécures, meus queridiños, aplicar a
los XVIII e XIX, talando de línpena das penas- a todo o que
guas. e palabras vellas e noos contradi. Ata entrementres
vas. Anque, de certo, o que
meus queridiños.+
canta é o presente: esa fugacidade na que arrandearse ·á
RICARDO DELIS VIÑA
precura dun salario miserable
_(ENTRECRUCES-CARBALLO)
cando chega ... perdón, pero a
pólvora do Tarantino paréceseme a aqueta do rei, e xa volvo a un canto vello: vou ga-gá,
chocheo [7], volvinme tarabelo
[8] e quizais debería pausar
Resulta doado alporizarse [1],
pero corre hoxe o Entroido poagora mesmo a descatalogada
Parker -21 e suicidarme, por
la rúa, e o ánimo ándame con
non ser capaz de me adaptar a
mais querencia de xoldra, de
unha corrente que a,nda a acutroula [2], que de puriticar o estifarme contra os penados dun
pírito con sentenciosas labararío que corre sen preocuparse
das. Como vai o tempo trio, direi que prefiro a folerpa á sara- , de- se os coios me amoxegan
[9f a alma ou se nado como un
gaña [3] e, por engadir algo,
golfiño de auga doce, no colocadaquén carga co seu cesto,
e ben lle che.ga ~ Non hei ser eu
quial e polisémico rexistro
adaptado ó que -é, que o resto
quen xustifique un canto polo
son andrómenas [1 O]. Debería
léxico, mais crionización e posen dúbida esquecer que berlilingüismo .... (polilingüismo,
meno foi o que hoxe é roxo
nada menos) parécenme dous
que por certo, prá miña nai, en
bos argumentos para unha fátalando de coeJlos, tira mais
bula.
ben a gris_. , e xa non sei se é
E certo que hoxe os acios [4]
que ten un daltonismo oculto,

A Jaureguizar

Novas

gera~ons

Um dia, da-se-che por talar galega com alguém, depois de ter
dito tantas vezes o de "el gallego es güay" e nom ter feíto nada
para levá-lo a prática.
E segues, e chegas a universidade com todas esas ideias
tam originais e tam tuas que
causam silern~os entre os teus
companheiros dos CAF , que
dim depois entre eles: "e que
leva pouco tempo".

e debería levala á consulta do
oftalmólogo ou á terapia de urxencia dun cursiño de iniciación seguida do verniz do
de perfeccionamento. Tanta
dúbida amarguéxame [11] o
sangue, que non há dar dozura nengunha á filloa que quera
acollelo. Escaso proveito hei
dar, coesta teima de precurar
lentura no que foi, prá semente do que há ser (desculpen
esta apropiación rigorosamente indebida: é ben sabido que
os escritores non teñen poder
ningún de decisión na conformación da linguaxe, nen sequera nas línguas de escrita
etimolóxica, como algunha anglosaxona, e menos os escritores americanos afeccionados a
exercer de guionistas de calguera cousa) e repito a miña
desculpa: deixemos a tarefa
de aumentar a "realidade" ós
programas de evolución fonolóxica, tan modernos eles, e
tan primorosamente simplificadores da Historia [12], esa necesidade urxente ... ¿non é?
Por último, aceptar que a miña
ignorancia abrangue [13] as actividad es da Srta. Mónica, e
non sei se con ese reclamo se
pode encetar unha precura.
Claro que, xa se sabe, na fábrica dos .soños todo é posible.
Mais postas a mirar, eu prefiro
outras paisaxes, desa mesma
nación ou doutras dese mesmo

FEDEERHS

E aprendes o "galega raro" e
antes de rematar de aprendé-lo
inteiras-te de que há outro
mais raro ainda ... e assi sucessivamente.
Enches-te de ilussom, eres ter a
clave de todo, sempre talas,
participas, intervés e pensas no
bem que estas facendo.
Mas um dia conhezes que o
"bloque" nom é um partido, conhezendo lago um pouco o "pastel": partidos, colectivos, pseudo-colectivos e outras leirinhas.
Escoitas aqueloutras discusóns
importantísimas (de "fundo") sobre nada.
Porqué escrevo todo isto?
Porque há gente mais nova ca
mim que está
entrando, segundo · me
dim, nunca Escoitas
houvo tanta.
Esto u
moi
preocupado
porque vejoos totalmente
desconcertados.

aqueloutras
discusóns
importantísimas
(de ''fundo")
sobre nada.

Nom entendem porque,
quando vam tomar um café
cumha das "partes" estes porihem-lhe "a parir" alas outra/as e
viceversa.
Queixo-me da irresponsabilidade de todas as partes, da sua
falha de patriotismo.
É que os "novas" ternos que estudar o vosso parte de guerra!

Debido a un erro, na última ·
páxina do número anterior
apareceu publicado un artigo de Manuel Cidrás, xa
editado con anterioridade.
Esta semana publicamos o
novo artigo.+

Porque sei já quanto cobram
uns e que fam os outros!
Rematando umha menssage ás
"x" partes "poderá a ·nossa ilussom". Viva o BNG!+

s. F. G. (CRUNHA)
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A música, o teatro,
o cinema eas

"\
cuxo
~principal
.,_ evento
1 éa
expa··
·''.:;:f sición

·1

, Viagem ·

De
esquerda
a direita,
·nas fotos
recadradas,
Maria Joáo .
Pires, os músicos
da Orquéstra Sons
da Lusolonia e
unha peza da
exposición sobre a
vida no século XX.

Comeza o Festival dos 100 Dias
de Lisboa, antecámara cultural da Expo'98
Belem principal sede dunha ampla mostra até o 21 de Maío
-0- HORÁCIO VIXANDE

O pasado 12 de Febreiro, no Auditório do Centro Cultural de Belém,
celebrábase a gala inaugural do Festival dos 100 Días de Lisboa, ante,
cámara cultural da Expo'98, que se estende até o 21 de Maio, xu,sto
antes da inauguración da última exposición universal do século. Músi,
ca clásica, música popular, jazz, ópera, danza, cinema, teatro, activida,
des para nenos e mozos, congresos e exposicións daranse cita en dis,
tintos espazos lisboetas nunha programación na que a Galiza non sou,
bo ter unha presenza diferenciada do resto do Estado español. A ex,
posición Viagem ao Século XX é o principal evento deste Festival.
En palabras do director do Festi,
val, António Mega Ferreira, os
100 Oias pretenden ser "um
convite a viajar através do no o
século". A organización -un nú,
cleo de d ce per a - pr gra,
m u a actividade cultural egun,
d unh
tra éxia de
ciaci n
c n entidad
xt rior á Ex,
'98 p ra atinxir un ampl
c nxunt d iniciativa cultu,
rais de nf v l alto.
Vário e critore galeg -Carlo
Casar , Vítor Freixanes Marina
May ral
Alfred Conde-,
xunto con outros do Estado, es,
tarán pr ente no Festival atra,
vés de distintas mesas redondas
que abordarán cuestións relacio,
nadas coa cultura e o mar.
Educación e entretenimento con,
xúganse na exposición interdisci,
plinar a Viagem ao Século XX, que
abrangue as artes como as cién,
cias, tanto a cultura erudita como
a popular e ten como obxectivo
"facer urna recapitulac;ao da expe,
riencia física da vida no século
XX". A mostra -localizada na Ga,
leria das Descubertas do Centro
Cultural de Belém e aberta até o
21 de Maio- organízase arredor de
doce subtemas: lecer, relixión, mi,
to, saúde, sexo, traballo, alimenta,
ción, tecnoloxia, velocidade,
fronteira e mente. Completan o
capítulo da exposis:ións tres mos,
tras: "A Prova da Agua" (os océa,
nos son o obxectivo da Expo'98),
de fotografia; "Os Livros do Sécb,
lo"; e unha exibición fotográfica
sobre Pina Bausch.

Música
Precisamente a volta de Pina
Bausch aos cenários lisboetas é o
grande destaque nos espectáculos
de danza que programa o Festi,
val. Os dias 11, 12 e 13 de Maio,
no Grande Auditório do Centro
Cultural de Belém, a·bailarina
estrea unha peza inédita sobre
Li boa que é encomenda do fes,
rival. Completan as programa,
ción de danza as actuacións tres
compañias heteroxéneas: a van,
garda de Mark Morris (9, 1Oe 11
de Marzo), o modernismo de
Paul Taylor (23 e 24 de Marzo) e
a representación nacional de Ol,
ga Roriz (23 e 24 de Abril).
No campo da música sinfónica,
ademais da gala inaugural, na
que o 12 de Febreiro Maria Joao
Pires abria o Festival, o "Ciclo de
Clásicos do Século XX" aparece
como a programación máis so,
branceira. Trátanse de seis con,
certos coa Orquestra Sinfónica
Portuguesa dirixida polos mestres
Michel Plasson, Antoni Wit,
Semyon Vekbstein, Wolfgang
Rennert, John Mauceri e Jorge
Mester os días 18 de Febreiro, 4,
18 e 25 de Marzo, 7 de Abril e 6
de Maio respeitivamente. Os
dous primeiros concertos celé,
branse no Teatro Nacional Sao
Carlos e os restantes no Centro
Cultural de Belém. Tamén ten
un interese especial o "Ciclo
Grandes Orquesfras Mundiais".
Reseñamos aqui as que se produ,
cen a partir da edición <leste nú,
mero <leste xornal: Covent Gar,

den, Sinfónica de Londres, Sin,
fónica de Viena, e Sinfónica da
Rádio de Saarbruck, todas elas
no Coliseu dos Recreios .os dias
23 de Marzo, 1e27 de Abril e 14
de Maio respeitivamente.

Ademais deste espectáculo t:amén
paga a pena desprazarse a Lisboa o
16 de Marzo para coñecer, no Pe,
queno Auditório do Centro Cul,
tural de Belém, as novas composi,
cións de Carlos Bica:

A ópera é a oportunidade para a
celebración do Portugal demo,
crático. "Os Oias Levantados",
de AntóniQ Pinho Vargas, é un,
ha obra encarregada pola Ex~
po'98 e que ten como centro o
Revolución do 25 de Abril. Esta
peza lírica será posta en cena os
días 25, 28 e 30 de Abril no Te,
atro Nacional de Sao Carlos.
Outros espectáculos operísticos
destacados xa se celebraron no
pasado mes de Febreiro.

Teatro

Co tí tul~ "Voz e Guitarra", o es,
pectáculo senlleiro no tocantes
a música popular celébrase o 11
de Abril no Coliseu dos Re,
creios. Conta coa participac~ón
dun feixe de destacados músicos
portugueses.
O acontecimento de jazz máis im,
,portante do Festival ten lugar os .
dias 13 e 14 de Marzo no Grande
Auditório do Centro Cultural de
Belém. Ali, a Llncoln Center Jazz
Band Orchestra, dixirida polo
trompetista Wynton Marsalis, fai
un repaso ás obras clásicas do jazz,
pero dándolles novas roupaxes.

Por último, o -teatro é a outra
grande pata deste Festival dos
100 Oias. Espectáculos. nacionais
e estranxeiros levan ao público
autores e obras de especial signifi,
cación ao longo deste século, ain,
da que son Brecht e Pirandello os
exemplos máis salientábeis. A
paulatina transformación do ser
individual en coleitivo centra a
obra de Bertold Brecht "A Queda
do Egoísta Johann Fatzer", que se
representa do 30 de Abril ao 17
de Maio na Sala Garrett do Tea,
tro Nacional. O mesmo autor é
levado á cena do 8 ao 10 de Abril
no Pequeno Auditório do Centro
Cultural de Belém coa obra "Os
Sete Pecados Mortais", que musí,
cou o compratriota de Brecht, _
Kurt Weill. No Teatro da Trini,
dade os dias 7, 8 e 9 de Maio in,
terprétase a obra de Luigi Piran,
dello "Esta Noite lmprovisa,se".
Pero ademais de Brecht e Piran,
dello, tamén están Tennessee
Williams, Samuel Beckett ou Fe~
derico Garcia Lorca. No xénero
dramático, a Expo'98 tamén en,
carregou unha obra, trátase de "O
Rapaz de Papel", a partir unha
história de Nuno Artur Silva con
música de Pedro Abrunhosa e ce,
nificación de Joan Font, do grupo
catalán Els Comediants.

Sistema de venda
A organización do Festival esta.be,
leceu un sistema de venda de pases
e billetes a distáncia através do te,
lefone de Lisboa 8498100 de 13.30
a 19 JO horas, do fax 8498099 ou
pola internet (http://www.ex,
go98. pt/festivaldoscemdias.html).
E posíbel mercar os billetes con
tarxetas de crédito.•

Valcaree
~ PILAR P ALLARÉS .

A

derradeira imaxe é a dun
Moncho xa roído pola doenza, "o cor,
vo", como el lle- chamava. Veu á casa
ao dia seguinte do enterro do meu pai,
do que non se inteirara a tempo. Ano
92: demasiada morte, coa de Antón
Avilés tamén por aqueles dias. A vi, :.
sión deste. nos cuartos do Materno
coruñés -a vella Residéncia da miña .
infáncia co rufdo do treñ polas noite~
é o madazia· demasiado difícil slipor,
tar o mesmo avance da destruizón en
Moncho. Non o voltei a ver.
Antes, recuando no pasado,.os
encontros no Dia da Pátria, sempre el
con Eduardo, Marzoa todos os de
Cullerédo; xantares.na casa ou na de
"Angelito", porque era o seu santo ou
porque víñamos de decidir os gañado,
res do Concurso Literário que el pro~
moveu e organizou, como concelleiro
do BNG, durante anos. Estava feliz
levando os nenas a cursos de natazón
-o nunca visto naqueles tempos- e non parava procurando melloras nos
coléxios, argallando clases de língua e
planos de normalización, sacando pais
e nais á rua cando havia algo que re,
clamar, para eles esixiren directamen,
te. Era o Moncho que no 79, en entre,
vista de A Nosa Terra, denunciava a
delegazón da loita e a reivindicazón
nos políticos profisionais: "Neste pro,
blema da praia de Barrañán ven o ou,
tro dia a Comisión e un dixo: ,si, xa
· falamos con fulano, de tal partido, por,
que iba estar co Gobernador pra que
· lle dixera tamén do noso caso'. Pois é
unha burrada, porque ese señor non
ten por que ir tomar café co Gobema,
dor e falar por vós deixándovos ahí pra
que non levedes o prótagonismo, vós
que sodes clase popular galega". ·

e·
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da~

antes, moitos antes, antes
Encrobas, Xove, Baldaio, da formazón
das Comisións Labregas -Moncho
tivo o carnet número 1 de colaborador
do sindicato- e da loita contra a cuota
empresarial, aqueles dias de Sésamo:
acabava de regresar do mosteiro qe
Poio, onde cumpriu arresto substitut&
río polo impago das multas que lle
impuxo o Govemador após a sua de,
tenzón en Betanzos e unha postei:ior
homilia. A Guardia Civil vixiava ·a
igrexa e nas misas havia decote algun
descoñecido que viña sendo da.Secreta. Luz de xiada das mañás de dom.in,
go. Baixavamo,lo en coche até o Ca,
sal, meu irmán, a sua moza e eu, unha
rapaza muda, porque ainda _non falava
galego e acodir ao español era xa im:·
pensável. Moncho era a descoberta
dun pafs que era tamén o dos meus ·
devanceiros -"clase popular galega"- e
que ~e fora escamoteado até entón.
Ágora, Moncho, vai,se inagurar
no Casal, o 14 deste Marzo, a tua fü,
blioteca, a que contén os libro$ que
deixaches aos de Sueiro e Sésamo por,
que da man deles descobriche ti o país
noutro Marzo, o do 71. Poño primeiro
Sueiro porque sempre teñen ciumes-e
con razón- dos de Sésamo, que son os /
que adoi tan aparecer nos papeis.

0.e

dia irnos ser moitos os que com,
pitamos pola tua lembranza, sen falar,
mos xa de apropiazóns máis·interesa,
das: os de Sueiro e Sésamo, os das
Pontes, os que te coñeceron como "o
cura das encrobas", os "bloque iros",
-cómo che gostava presumiI de se,lo,
enchiase,che a boca con esa palavra-,
os cregos amigos, os do Sindicato La,
brego, os ex-alunos de Instituto, os
compañeiros da época de concelleiro,
os ecoloxistas de ''Niño de Azor", os da
"Irmandade Moncho Valcárcel", os da
comunidade de base dos primeiros 70,
as tuas vellas, os que lle chamamos co
teu nome -como di Joao Guisan- á
nosa adolescéncia. +

''
' ••i
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: . . Homeñaxe a- Mancho Valcarce en.Alvedro -.
A lnnandade Mancho Vakarce

cancel.los de Caldas, Cuntis e
Maraña "pola decidida e conti,
nuada loita que estan a levar
ná -p rotecdón dos nasos bens ·
naturais que racionalmente
aproveitados sign ificarian
riqueza para o naso povo, opo,
ñéndose con toda firmeza e va,
lor á depredación que represen,
ta a construcción do encero".
Segundo a innandade, desta
"demonstración de dignidade
seria partícipe sen dúbida Man,
cho Valcarce". Ademais da en,
trega dos p~émios, a cea conta

organiza unha cea homenaxe
ao cura das Encrobas no quinto
. aniversário do seu pasamento
que se vai celebrar o Sábado 14
de Marzo no restaurante "ta
Paz" na costa de Alvedro, na
-:·estrada N,550 de Santiago, A
• ~i Coruña, xa perto desta última
.· cidade. No transcurso desta cea
entregarase o prémio Mancho
Valcarce pola Defensa e Promo,
ción da T erra, que foi concedi,
do desta vez á coordenadora
Anti,Encoro do Umia, dos
"

''.;I
.. -4

•••

•
.....

có~ actuátiÓfi·d~s membros
fundad6'res dÓ"grupo folk Luar
_na Lubre.

:·-X::: · · ·

Desd~-_ ~ ~J:Ill~dade Mdncho Val,

pocien:conséguirse nas librarias
Couce.i:ro da Coruña e Santiago
d.v. reserv.3 hdo a praza nos relé,
. fanos<(981') _132313, polas
tardes', e 970,267994. Tamén se
apartado 595
pode.. escreber
da c.9ruña antes do 7 de

na Coruña

ªº

Marzo.• ·~

Anxo Quintana e Xerardo Estévez, alcal·
des de Allariz e Santiago respeitivamenle.

• Posta en valor
donoso
Património
Cultural
organizada polos
MEUen
·Compostela

• Pérez Varela
retrasa
o nomeamento
do director
doCGAC

Dos dias 2 ao 13 de Marzo.e de
Luns a Xoves, ás 20 horas, na fa,
culdade de Xeografia, Histórla e
Arte de Compostela estanse a de,
senvolver as I Xomadas A posta

en valar do património cultural de
Galiza, organizadas polo
, ·
Movimento Estudiantil Universitá-

A consellaria de Cultura está a
retrasar o nomeamento do novo
director ou directora do Centro
Galega de Arte Contemporánea
a pesar de que despois da destitu,
ción .da direc::tora artística Glória
Moure anunciara que só tardaria
oito días en ocupar a praza. Sen .
dar maior explicación, .a consella,
ria incumpre o prazo prometido
despois da grande pólémica
levantada arredor da destitución
' de Moure e as acusacións de qu~,

rio (MEU). Como avance do que

vai·ser a introducción do$ estudos
de Património como especialida,
de na titulación de História, as
xomadas teñen como obxectivo
"incentivar á reflexión sobre o re,
to de futuro que supón para Gali,
. za do século XXI o seu patrimó,
nio" tanto como elemento de re,
cuperacióp. da memória histórica

· rer_CO:f!trolar ~liticamente o
centro·. Sen qo~ d~ta volta partí,
cipe directamente· Consello da
Cultura, sábese qué o próprio fra,
. ga está a'paíticipar directamente
ria elección do substituto ou subs,
_':ti'O:ita de Moure e que, xa'no pfi,
meiro momento, reclamou os cu,
rrículos-dos profesores universitá,
riós refo.cionados coa matéria,
, mantendo que o critério de parti,
da é o dunha persoa de máxima
confianza. Entre os nomes que
máis se barallan
ocupar o
cargo está o do arquitecto e ártis,
ta Luis Carun\:ho:•

o

para

•Oconcello
de Noia .rexeita
a normalización
lingüística
O governo municipal de Noia re,
xeitou nunha sesión extraordiná,
ria a criación do servizo de
normalización lingüística, o cal
. foi denunciado pola Mesa po'la
Normali.zación. O voceiro do gru,
, po municip.al,.do PP, alegou q~e
. . non dispoñen. de ¡;iartidas
· orzamentárias·para a criación des,
te servim asi cómo espazo físico
para ubicalo. A corporación de
Noia asumiu en 1991 unha
proposta da Mesa na que, entre
outros aspectos, se recollia a cría,
ción do servizo, que é posíbel
financiar íntegramente acolléndo,
se aes programas da Xunta. Para a
Mesa é "vergoñento" que os mes,
mos' que aprobaran a proposta hai
sete anos·a rexeiten agora.•
L.
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XOVES ·12 DE Mt\R.20 ÁS

20

HORAS

NA CASA DA CULTURA
COA INTERVENCIÓN DE
FRANCISCO CARB~O

XosÉ CASTRO RATÓN ~

1N

•O concurso
literá-rio Anxel
crudi chega á
te~c~ira edición.
. -- <.. _;

..- -- /

O departamento de Educación
du concello de Santiago convoca
por terceira vez o concurso literá,
rio Ánxel Casal, en lembranza do
que fora alcalde de Santiago, un
· dos fundadores das Irrnandades da
Fa'la e impresor de A Nosa Terra.
O concurso ten duas modalida,
des: poesia e conto e está orien,
tado a a alunos é álunas da ESO
a partir dos catbrce anos. As ha,
ses estabelecen que os traballos
teñan un mínimo de cen versos
en poesia e de dez .páxinas a do,
bre espacio na modalidade de

cio de Santiago de Compostela e
na que alguns dos seus membros
pertencen á Orquestra Sinfónica
de Galiza, deu un ctoncerto. •

Chouteira

~.

como en calidade de sector eco,
nómico estratéxico para o futuro.
Na primeira semana as xomadas
abordaron o tema desde a sua
vertente teórica coa participación
dos profesores Xosé Ramón
Barreiro Ferrando, Augusto Pérez
Albert;i, Felipe Criado, Matilde
González e Ana Villarquide. As
actuacións sobre o património ga,
lego centrarán a segunda semana
a cargo dos arquitectos autores aa
rehabilitación de Seceda do Cau,
rel, Manuel M. Chain e Xoán M.
Doce, e Piomedo, Pedro de LLa,
no, os alcaldes de Allariz e Com,
postela., AnxoQuintana e Xerar,
do Estévez cun.peche a meio
dunha mesa redonda coa partid,
pación de Pedro de Llano, Ana
Goi e Felipe Senén. •

escritora Marilar Aieixandre. Xa
na noitiña a orquestra de cámara Arion, patrocinada polo consor-

•Concerto
de Vaite . . Embora e .

carcifhfo~an que o cuberto
cu~ta. 3;0Q.Q ·pesetas e os bonos

..............·-·.. ' .............................................................. ·-·............................................... ·--· ..........
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-

~·
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ADATIRM

canto. Cada unha delas está d°'
tada con dous prémios: un
primeiro de· 125.000 pesetas e un
segundo de 75.000. O prazo de
admisión remata o 27 de Abril e
os traballos asinaranse con pseu,
dónimo ainda que debe
adxuntarse un sobre co nome do
conto, por fóra, e ces datos do
autor por dentro. O end~rezo é
"III Concurso Literário Anxel
' Casal", concello de Santiago,De,
partamento de EducaCión, rua do
Vilar 46, J 2 , 15705 Santiago.•

• Manuel Rivas
entre os máis
vendidos
en catalán
A traducción da obra Que me
.queres, amor? de Manolo Rivas
ao catalán, nunha edición ao
cargo de
Lluísa Soaz
co título de

Que vals de
mi estimat?
estivo na lis,
ta dos libros
máis vendí,
dos en Cata,
lunya duran,
te o mes de Xaneiro ocupando
tamén un lugar destacado nos
meios de comunicación
catgláns, en especial no Avui
que lle adicou .unha páxina á
obra do galega. Asimesmo, en
Valéncia ven de sair do prelo
unha edición trilingüe de Nim,
bos de Diaz Castro, na que se re,
producen as edicións xa editadas
en galego e español e se engade
unha traducción ao catalán a
cargo de Vicent Berenguer. •

• Constituída
a Furulación
/

Alvaro Cunq_ueiro
O Sábado 28 de Febreiro consti,
tuíuse a Fundación Álvaro Cun,
queiro en Mondoñedo no salón
de plenos da casa do concello. O
acto de constitución rematou
-c~nha ~ferenda floral na tumba
· · de Cunquefro ainda que non se
rematou:'ái a xomada de
. l~mbrapz.a' do .17 2 aniversário do
seu pasamento xa que se entre,
gou o premio literáriq que leva o
- seu nome. Nesta cuarta edición
do certame resultou gañadora a

A asociación cultural Alexandre
Bóveda e a produtora Nordesia or,
ganizan un concerto para o 8 de
Marzo con Vaite, Embora e Chou,
.teira no Teatro Rosalia de Castro
da Coruña. Vaite,Embora é un
grupo formado na Coruña con
Sonia Lividinski, Brais Maceiras,
Susana Seivane, Melo Suárez,
Femado Román e Dubi Baamon,
de. Chouteira, procedentes do
Morrazo, basean a sua actuación
no segundo disco chamado
Ghuae. Os prezos das entradas
van de 1.000 a 1.300 pe etas.•

• Siniestro Total
emprende xira
en Vigo
Despois da xira
latinoamericana, comeza a ruta
de Siniestro Total polo Estado
con ponto de partida en Vigo. O
Xoves 5 de Marzo o grupo apre,
senta en directo o seu traballo
Sesión Vermú na discoteca Nova
Olimpia de Vigo, para seguir en
Valéncia o dia 17 , en Bilbo o
19, en Barcelona o 21, e en Ma,
drid o 28 de Marzo.•

• Apresentación
de Enclave,
a revista de

Esquerda
Nacionalista
O Mércores 4 de Marzo foi apre,
sentada no cafe Airas Nunes de
Santiago a revista Enclave, de Es,
querda Nacionalista, partid inte,
grado no BNG. Estiveron presen,
tes no acto Alberte Xullo Rodrí,
guez Feixoo, deputado e secretário
nacional de EN, e Manuel Portas,
membro da comisión executiva. •

· •Albert Plá
volta ton

Veintegenarios
O cantante catalán Albert Plá
volta co seu disco Veintegenarios
pola Galiza con tres actuacións
en Vigo, Santiago e A Coruña.
O disco conta coas colaboracións
de Manolo Kabezabolo, Joseba
Tapia, Roberto lniesta (Extremo,
duro) e Ferm-in Muguruza. En Vi,
go actuan o 11 de Marzo na sala
Nova Olimpia, en Santiago odia
12 no Pazo de Congresos, e na
Coruña, ao dia seguinte, na Dis,
coteca Chevalier. •

•,
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·éentralista
Titulo: Valle ln~[án , los b«;>rines blancps de
piqué.
A1,1tor: Francisco Umbral.
Editorial: Planeta (Barcelona ).

nión Pdblica
ou La Voz ·a.e.
Arousa, o se,

Francisco Umbral publicara en
1969 unha biografia de Valle In,
clán (Valle lnclán, Unión Edito,
rial), que agora pasa outravolta
polo forno. A biografia emble,
mática do mesmo autor madrile,
ño fora durante os anos· 60 La,
rra, anatomia de un dandi, un retrato apoloxético do deputado
de lstúriz no que se defendia o
nacionalismo español e a elegán,
cia ateniense ("os direitos dos
ben vestidos") da fracción xiron,
dina de dona Recristina a vella.

;J:~ .'>-· . /

Umbrál é

manário de
un
cor:nbate no
que queimou centralista
os éartos Ra, . confesó e o
món Valle seu malé
Bermúdez, o mesmo dos ·
pai da criatu,
ra. Di Lima: críticos
"No século ingleses
XX, Valle
cando
continuou
coa tradicion cantaban a
galega den, beleza ·
tro da litera,
violenta de
tura españo~
la, a relación O'Caseye
entre home, ignoraban o
artista, más, asasina~o
car·a e terra
natal.
En ritual do
Galiza naceu irlandés que
e morreu e alimentaba a
.en
Galiza
procurou re, escrita.
fuxio ás difi,
culdades.
Galiza representou para Valle o
fundamento, a pedra angular e
o apoio
traballo criador por,
que era herdeiro do tesauro
dunha anterga cultura".

o

Cunha man de pintura, a biogra,
fia e quecida do vilanovense que
ag ra r imprenta Planeta, non
leva como sumário anatomía de
un dandi pero os botines blancos de
piqué ben v l para un sinónimo.
Aquí ternos a Valle de individua,
li ta adoecido con algo máis de
pó de arroz modernista, o alcume
de ádico para Xan de Bradom ín
e a definición do escritor coma
un tolo que militou na enseña,
ción da sua própria persoa.

ªº

Francisco Umbral.

Divinas Palabras. Non é a pri,
meira vez que nos queren ex,
plicar que Valle vivera média
vida de estafermo e outra mé,
dia de dandi porque asi cadran
as cantas e non ternos que ren,
der explicacións á un odiador
do centralismo que revisa a de,

cadéncia da monarquia desde
Tierra Caliente deica o fondo
da aldea galega.
Se Valle non é deste mundo,
co'mo nos quere explicar Um,
bral, carece acaso de opinións
políticas e non está provisto de

"É a mística e a estética do dan,
di porque Valle soña un escri,
tor capaz de escreber o que el
escrebeu", di Umbral. O escri,
tor que vivía sen viver en si,
coma a da tola da casa, revol,
veu o estilo do español porque
toda a sua obra foi "o" intento
(Pasa á páxina segui!1te)

UNIVERSITARIA

Unha nova historia sobre un vello asunto deste país: a emigración; un sinal distintivo
da Galicia contemporánea. Esta obra' constitúe un primeiro achegamento, pois,
a cuestións sinaladas decote na historiografía galega mais, ata o de ·a gora, non
analizadas en pr~fundidade: ¿Cal foi o influxo da emigración transoceánica masiva
en Galicia durante o primeiro tercio deste século? ¿Que lle debe Galicia a América?
¿Cal fo¡ o papel colectivo dos emigrantes retornados?
NA MESMA COLECCIÓN

EMIGRANTES,
CACIQUES E INDIANOS
Xosé M. Núñez Seixas

. XERAIS

~~
~~

A GALICIA IRREDENTA

A IDEA DE NACIÓN

Álvaro Xosé López Mira

Ramón Máiz

2
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orixe, de n~tureza. O autor Pº'
deria te~ revisado po_r ex~mplo
o excelente El Fantásma de Va,·
lle de BorobÓ, óu .a biografi;:i de
Valle por Robeh Lima, publi,
cada haf dous anos en Vigo por
Nigra, varfl s~tuar a orixe r~pu,
blicana do dañdi na redacción
de La _bp_i,

Valle~ Inclán .

Non é un propósito superficial
porque Valle é o autor da sua
xeración que mellor aguantou
o paso do tempo. Deixounos o
esperpento, un expresionismo
orixinal que nacía da indigna,
ción contra a inxustiza blinda,
da pola coroa e os seus sócios, a
miséria a ignoráncia e a cotra
convertidas en estética costu,
mista para corroborar aos ben
pen ante nos seus princípios.
Esta é a razón, por exemplo, de

"('.! . •

eN

.t·· __.~!

~:; .1.·":"-~.~._·.. z-~~.c

.

;; -!.

{f;_

.

Inés de Castro
. por fyfadame de ,Q~nlis
O libro· Inés de ·Castro é unha rareza na
obra de Mad~e dé Genlis, cuxo verdadeiro nome é Stefhanie Felicité Ducrest
de Saint-A~bin. Esta escritora francesa ·
nasceu en 1746 e ~orreu en 1830 e e.anta con obras literárias, pedagóxi- ·
cas e filoSóficas,
entre as que se
atopa esta ·
recriadón da . .
histórra de amor .
entre lnés de
Castro e Pedró de .
Portugal. Ines chegara á corte portu- ·
· guesa como dama
do séquito de
Constanza de Castilla, quen ia casar co
herdeirQ,,pero axiña este namorouse dela, o cal auspiciou unha conspirq.G:.ióri·
ql!e ile custou a vida á galega. Senda xa
rei de Portugal, Pedro casou con ela des- po~ de marta. O libro está editado en
Espiral Maior e a tÍadución é de Frani;.ois
Davó e Dulce Maria Ferillíndez G~aña. • ·

Miguel Anxo Murado
e a cor da cinza
DeSpois de Ruido, o escritor Miguel An;
xo Murado non fuxe da dor e apresenta
Mércores de Cinza, un conxunto de
dezaseis relatos
publicado en
Galaxia. Co estilo xa amasado
en anteriores histórias, Murado
rexeita os ornamentos na sua es,
crita para ir directo aocemede
cuestións como o
final dunha amizade entre dous mozos ou a historia
dun vestido de primeira
comunión para unha família pobre.•

Entre o cine e a poesia
Erostana é a personaxe que preside os
poemas apresentados por Antonio
Simón, do que, como canta Lino Braxe
no prólogo do líbro, moitos non co,
ñecen a sua vea
poética. Erosta- ..
na é a sensualidade perseguida
por Simón ao
longo <lestes ver sos publicados
por Edicións do
Castro. A linguaxe cinematográfica está presente
nas poesías do au,
tor, director da película A noiva da

medianoite. +

Unha mostra da
narrativa portuguesa
actu':ll da Don Quixote
Como homenaxe da editorial Dom Quixote aos seus aurores presentes na Feira
4itemacional do Libro de Frankfurt --que
na sua última edición tivo como tema
central a literatura portugueSa- a editoral
ven de publicar o libro Doce escritores
portugueses contemporaneos. Lídia Jorge, Mário Caludio, Manuel Alegre, ]vfa,
ria Velho da Costa, Ines Pedrosa e Alvaro Guerra, ademáis do próprio editor Nelson de Matos,
son alguns dos
esGritores dos
que o libro recolle un canto á
maneira de mos,
tra da riqueza da
literatura portuguesa unida á forte
editorial.+

24
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· de ir traducinto a idioma éomún ese alfabeto que non se sa-·
.be de onde lle- ven e. que é o segredo do seu mal". lJJnha pulsión existencialista, ascética e
académica que máis se parece a
don Julio Casares apresado pola
benemérita por preguntar aos
hurdanos cunha libreta na
man. Di Umbral que a pedra filosofal do autor de Divinas Palabras é a sintaxe: o don espiritual
da sintaxe (Valery) ou un milagre (Gómez de la Serna). No
esfÓrzo por espantarlle o mar de
Arousa ao .dos botins de piqué,
o autor da biografia bota man
do Pentecostés ou da grácia
santificante.
Umbral é un centralista confeso e o seu mal é o mesmo 'dos
críticos ingleses cando cantaban a beleza violenta de O'Casey e ignoraban o asasinato ritual do irlandés que alimentaba
a escrita. Non entendían nada
cando Synge ridiculizaba os ,
prexuizos costumistas e románticos sobre Irlanda. A obra de
Valle non é un correlato das
agonías do seu país, como se
pode entender no Norte de Heaney e aparece en toda a moderna literatura irlandesa en
lingua inglesa, pero ten detrás
unha cultura e as dificuldade
de traducila e a agonía do seu
estilo.
Autores como Umbral lapidarian a quen biografiase hoxe a
Lorca ou Blanco Amor e non
reparase na homosexualidade
para explicar o universo do autor. Son modernos, cépticos,
correctos. Mais ·amputar a nación do escritor é lícito. Era
arrogante Valle porque soñaba
que era un gerifalte ou é que
existían na realidade as suas
casas brasonadas de A Póvoa e
Vilanova nas que vivira Micaela a Galana? Se o corpo do gachupín lostrega sobre as lousas,
será porque o escritor de fábula soñaba un escritor e inventaba palabras, como xa ten explicado outro zaori de Valle, ou é
que tiña detrás un país no que
se falaba asi, e da a casualidade
de que non era Español?.
O famoso princípio de que a
crítica literária é de lei se ten
valor literário, anda nestas páxinas a rifar con tópicos como
chamarlle a Galiza llorandera ou

sitio calado para viver e morrer
asi como esa profilaxe tan das
revistas de letras dos anos 50,
tan Opus, de preferir o xentilício galaico ao de galega, hai que
ricas as rexións que nos libran
das nacións. Que teria feLto Va·lle, despois de ter inventado a
Max Estrella, con estag páxinas
relambidas que o convirten en
disparate madrileño?
Xa hai quen di que o· évanxelista de Valle é Umbral, mais para ser xustos era ben lembrar
hai non moito era o evanxelista de Larra, a estampa do señorito rabioso contra a decadéncia que recuperaron encantados as revistas de letras de Juan
Aparicio.+
GUSTAVO LUCA DE TENA

Kiko Neves ofrécenos en Ruído
de motos unha obra directa, viva
·e desacougante. É a súa unha

Tempos
-de reflexión e
novidade
Os momentos en que nos enfrontamos á tesitura de despedir
un ano e comezar outro son
sempre propicios para a reflexión e a novidade. A reflexión
sobre o acontecido nos últimos
meses no terreo do poético e as
novidades con que as editoriais
acostuman a agasallamos por estas datas. Nunha ou noutra destas coordenadas móvense os fíos
das ob-ras que hoxe centran a
nosa atención.
Voltando sobre o 1997, debemos
saudar como proposta máis arris cada e innovadora· a do selo "Letras de Cal" que naceu como un
espacio aberro, para todos aqueles sen posibilidade de acceder a ·
outras vías .de publicación e xa
nos ten revelad o, na súa
curta andadura, a carro vo- Debemos
ces novas. Os
volumes ini- . saudar como
ciais, A pri- proposta

meira v.isión máis

de María Lado e Propia-

mente
captivo

son

arriscada e
innovadora
a do selo
"Letras de
Cal" que
naceu como
un espacio
aberto.

de
Celso Fernández Sanmartín, tiveron un grande eco tanto
no público
lector como
na crítica que
saudou a chegad a destas
manifestacións poéticas con entusiasmo. 'Cos seguintes números
-Ruído de motos de Kiko Neves e

Quen nos defende a nós dos idiotas? de lgor Lugris-, a editora demostra que a súa aposta decidida
cae.u en terreo fértil e asegura
unha necesaria continuidade no
seu labor.

Engrosando a nómina das autoras
que se deron a coñecer neste último ano (.como, entre outras, Mónica Gómez·, Emma Couceiro ou
Cristal Méndez Queizán), María
Lado ofrécenos a súa primeira visión poética, "un plano das. rutas
lgor Lugris.

Miro Villar.

que perseguen os meus sentidos",
tal e como indica na lapda do .
seu libro. O eu insiste en descubrimos a ruptura lóxica nas súas
asociacións de imaxes, en levarnos á fronteira do irreal para espetamós 'que "Se a mente esperta
e acaba o rumor do subconsciente/abre
furado na resurreción/e
enterra en sal os meus libros" pois
nada hai fóra dese ámbito escuro
e por veces caótico, fóra do sindicato dos pobres, do sexo proscrito, do solimán-e da calada adolescencia. María Lado rnóvese nas
coordenadas do mito, o sexo e a
morte, en temas xa estereotipados pero que admiten aínda novas lecturas coma a súa.

un

Pola contra, Celso Fernández
Sanmartín - poeta que se veu desenvolvendo, ata o de agora, no
espacio da autoedición- segue a
construír os universos naif e minimalistas que xa nos amosara
naquela obra sen título que nolo
descubriu en 1995 (da que demos
'conta no número 698 deste semanario). Propíamente son captivo evidencia, porén, unha opción un tanto surrealista, o gusto
por unha linguaxe máis complicada e críptica que acentúa esa
veta de volta á natureza con preocupación ecolóxica, de denuncia do dano, de deseño da infancia como paraíso perdido. A un
tempo; b simbolismo do cósmico
estrapólase a outras facetas como
a erótica: "por baixo do vestido,
co pube decorado de pementón
e/limón verde e os beizos da vulva con aceite de améndoas/e pranas de sangue amargas que non
derreten desde que/lle cortaron a
cabeza á osa os que lla cortaron".

poética do inmediato que se
aproxima ó ton monolóxico e
teatral facendo do eu lírico instrumento que denuncia a agresión acústica. A cidade enténdese como un espacio fragme~ta
rio, incómodo, masificado onde
a alienación impide acadar a
plenitude. Só a brevidade do silencio dominical é un refuxio
efémero para ese malestar pero
sempre haberá unha moto disposta a romper o engado co seu
. estroncio pois "Os mellares momentos/das cidades/-que son
poucos, cativos-/sempre son fodidos/polo ruído das motos".

máis absoluta, a face desencaixada daquel que sube á barca de
Caronte sen moeda con que
aboar a viaxe de volta. A singradura polos infernos devén nun
periplo sen saída pois a pesadume no corazón é tal que nada
pode truncar un destino intuído
xa desde os primeiros versos.
Mais aínda cabe unha mínima
esperanza, t.fil intento de superación dos espacios desolados e fríos carentes de cot:pos capaces de
humanizalos. Así, na coda chegan ó poema aires de futuridade:
"aproveito unha coda nunha estrofa de envío/para deixar no
verso final esa esperanza/débil,
ese amargor máis profundo,/co
verme máis nocivo, reparo o
meu sorriso/namentres un fragmento de min nace diver o".

E, finalmente, lgor Lugrís deseña un poemario misceláneo onde ten cabida unha veta social e
Tamén se vincula á audade a
de denuncia mesturada co intiobra con que Manuel Darriba e
mismo amoroso e cerros indiachega ó noso espacio poético.
cios existenciais desacougantes.
Calor é un poemario reflexivo onO noso entorno, agresivo e pode o outono se con olida como
boado de idiotas pechados na
vehículo adecuado para que aflore
súa individualidade, só perxudia evoación do verán que xa remaca á. un ser que se amosa perditou. As vivencias estivais perdidas
do entre todo este magma de
derivan nunha dor suave que naenganos. A búsqueda da verdace da proximidade dun inverno
de é case unha misión titánica
capaz de extinguir totalmente os
frónte á mentira e as súas con,
cálidos ecos desas lembranzas inssecuencias funestas pero as dúcritas aínda na "memoria dos días,
bid-as deben resolverse canto
no seu pálpito".
antes: '{Sube ao vento e
Mais nada é tan
berra berra
destructivo coberra/Somos a
mo o sentimenxente de .semto de desamparo
pre/N ecesi tafronte ó tempo
mos ainda o sique e e vae e
léncio/Onde esa
s
í
tá o paraíso per"deprimen/as
dido? /E xjs ti u a
tardes de doterra prometimingo/e a luz
da ?//E lembra
tan can a,
que ternos direito
vervos/ ó de
p~i~eira
a ser felizes/igual
vez en canv 1s1on
que as estrelas os
do/que
e
deuses e as peacabe o veMaría Lado
dras".
rán tódolo
ano".
Xa no apartado de
novidades, é tempo
E, ant d
de falarmos dos tres
rematar,
novos volumes que
audareviron a luz na colecmos a chegad dunha v z
ción "A Illa Verde" de
que xa n era par ialm nt
Espiral Maior. Esta tríada plural
ñecida p la úa participación n
inclúe a terceira obra poética de
volume colectiv
mar v nr .
Miro Villar: Abecedario da deModesto Fraga fréc m de ta
solación -cando xa se anuncia
volta a bra galard nada c pr ese Equinoccio de primavera
mio "O Ore! " 1997,
que mereceu o accésit do Presalgado, para iniciarn
mio Esquío do 1997-; o volume
imaxe máis ampla do eu v r
inicial de Manuel Darriba: Caque o tenta aínda a fre cura do
lor e a traducción dos Himnos á
primeiros froitos. A úa poética
noite de Novalis efectuada por
devala polo .pánico desolad r que
Jaime Santoro de Membiela.
imprime no ser a ausencia daquela que se amou ata o límite. Se
Abecedario da desolación é un"Existes porque habitas/a distanha crónica desgarradora do mercia que nos une co tempo" para
. gullo que a voz poética fa¡ na súa
malgastar os días no sabor da paisoidade ata derivar nunha autoxón_vestindo un corpo nu ~o delidestrucción consciente que inrio dos versos, nada queda tras da
clúe tamén ó seu entorno. A
loucura e a entrega, de nada serve
_perda dsi amor é a excusa perfecna ardentía revivir esa esperanza
ta para -da man dos poetas amaplena que só atinxen os que aman
dos que se fan presentes nas citas
senón bucar de novo "Amar xunque encabezan os textos- amosar
tos de novo/no viaxar constante
a ferida existencial dun ser que
da tenrura,/desexando a éxtase/de
declara malvivir n o abismo,
estarmos xuntos no equinoccio/
sempre a un paso de despeñarse
dos beixos, na paixón/ da derrota
sen remedio. A "fisiognomía-pofinal cando venzamos". Pechamos
lo tempo estragada,/gastada. no
esta crónica, pois, con poemas
traxecto dos días e das·horas/via,
dun amor tal salgado como aquilo
xadas polo mesrrío percorrido na
que fire rnáis fondo e nos convoca
cidade/bonaerense, un rostro veá lágrima, con versos evocannos a
llo o deste trnnvía/histórico que
tristeza máis humana. +
achega na tarde o teu recordo"
amosa o rostro da desolación
TERESA SEARA

A

GuieirQ

ANOSA TERRA.
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O balin
de chumbo
Título: Autorreferéncias.
Autor: Juan Martínez de la Colina.
Lugar: Casa da Parra, Marzo. Sanriago.

Se algo con eguen as exposi,
cións de arte presentadas en da,
ves conceptuais nos espacios
institucionais galegos é unha pa,
radóxica auséncia qe recepcións
críticas negativas. E certamente
un feito sospeitoso e sintomáti,
co que non axuda a desbotar so,
bre ela a ospeita de constituir
actualmente unha arte oficial.
A caréncia de calquer caste de
debat nos meio impresos fa¡
que a r iteración de m tras e
ucedan nas sá dependentes do
g vern autonómico en acadar
n n. un ó reproche artí rico.
Me m a e pecializ ción delibe,
rada n discurso crítico e o de ,
camado ce ari mo dos protago,
nistas do espectáculo plástico
furtan as pautas naturai polo
que o comun accedia á arte.
Igual de ospeitoso é o deseño
indolente das relación dos di ,
tintos poderes político e econó,
micos -a meio de fundacións,
con ellarias, centro de arte ou
deputacións- ca efémero e con,
ceptual. Organismo incapace
no seu conxunto de salvagardar
-acomplexados pola totémica
arenga dos comisários de exposi,
ción (de turno)- o control do
gasto público. A somnolencia
intere ada acentúase pola priva,
ción de canle independentes de

A polémica arredor da destitución da directora de arte do CGAC é o centro do
último número da revista que apresenta
unha entrevista coa própria Glória Maure
na que fala dunha
conspiración
contra
ela tecida desde
a Consellar ia de
Cultura.
A editorial e artigas de Fernando
Ónega e
Suso de To,
ro completan o mate,
ria! sobre o tema·nun número no que tamén se trata a
devoJución dos bens ipcautados por Franco, as relixións cubanas ~'que non quixo
ver o Papa", o relato de dous marroquis
que fuxiron dun barco en Ferro! e unha
entrevista coa profesora de Ética Esperanza
Guisán falando da eutanásia. •

interveu,
porque o
preciso, o
necesário,
era non
intervir"

torreferencias

Na feira, 1998. Fotografia dixitaliz:ada e montada sobre aluminio. Edición única.
200 x 125 cm.

discusión, o descubrimento das
mostras arte contemporanea co,
mo xacementos de plusvalia en

nio, de quen recita ( imponse no
di c a voz ao piano de
uiterrez) anci6n sen pala/'Jras,

Os cóbados no barandal e O carcaol do vento, e mái Uxio Novan ira de qu n escolle Qu.en na
outa tarde. Maite Dono apresen,
tará en vindeiras datas este tra,
bailo r velando qu "Brief non
un obxecto nen o nome dun,
a cidade. Bri f é un home
ue está intacto na miña memoria. Díxome que Xaen era
un fermoso lugar para permaecer. E alí foi onde o deixei,
e ali fo¡ onde prometin facelo re,
xurdir como unha canción antiga

Da man da produtora Dime que si, de
Emílio Cao, aparece o disco Corazón
de Brief coa voz de Maite Dono, só
arroupada polo piano de Manuel Gutiérrez. Esta xoven Intérprete supón
unha revelación pala sua estupenda
voz, coa que ousa a reencarnarse en
diferentes rexistros, e, tamén, polo
lu xo de letras que se incluen no disco e que· pertencen, ademais de a
Emílio Cao, responsábel da música, a
tres grandes poetas do país, Rosalia
de Castro, de quen recolle O cravo

A recente polémica que rodeou
ao CGAC nen sequera foi quen
de introducir elementos de críti,
ca real fóra da "parcelación" in,
teresada do debate en códigos
clientelais, non exentos de acti,
tudes maniqueas e reducionistas.
De feito, os siléncios de moitos
criadores navegaron entre o illo,
te dos subsídios e a illa da apostasia nunha -singladura con fon,
do temor a
quedar fóra
da rapañota
de espácios e ''O artista
catálogos.
apenas

Datá: Febreiro 1998, N 2 56.
Director: Perfecto Conde.

de Juan Mar,
tínez de la Colina, un autor, como tantos outros, ligado á
arroiada plástica publicitada
desde os anos oitenta por diversas canles institucionais.

ere.vado no corazón, Manuel Anto-

Título: Corazón de Brief.
Intérprete: Maite Dono.
Edita: Do Fol.

Gam

Todo
un
guión prévio
co que especulan os. res,
ponsábeis da
Casa da Parra
ofrecéndonos
nesta ocasión
amostra Au-

círculos académicos e museísti,
cos -antes refractários- e a con,
versión das clasicistas faculdades

conta de discos

Unha voz para
Rosalia, Manuel
Antonio e N ovoneira

de Belas Artes -caso da desern,
barcada en Pontevedra- ás pre,
gárias do sermón acrítico e con,
ceptual.

n vamente cantada. Da boca vella á
?oca xoven. ~o intemporal ao
intemporal... . t

O rock dos Motores
Título: Un día perfecto.
Intérprete: Motores.
Edita: Clave Records.

Nas antípodas de Maite Dono, sae a
rua estoutro disco coa recomendación
de escoitalo a todo volume. Un dia
perfecto dos Motores é o último trabaLlo desta banda formada na comarca
de Vigo e o resultado dunha xira con
perta de oitenta actuacións. No
adianto apreciase xa o bon son da
gravación respeito ao anterior Noche
de lobos, feita nos
Est1:1dios Fussion de Vigo
ainda que mas,
terizada nos Anxeles, en California. Os Motores
son un grupo formado no heavy
metal cuxas letras
son unha resposta
a unha sociedade
dividida entre car,
niceirns e

parcos,

persoas e vermes. ~..
Eles, por suposto os
camiceiros, son Carlos del Rio, voz e
guitarra, Titto Rodd,
bateria, Gonzalo del .
Rio, baixo, e
V.M.Arias, guitarra
solista.•

A proposta semella cumprir cos
dictados ao uso. Instalación efé,
mera, catálogo,testimuña do fu,
gaz e aparato literário de crítico
estatal. Respeito ao transitório
da mostra, De la Colina inquire
ho seu ego ao sobordalo no es,
pácio através dun triple descu,
brimento realizado durante a sua
estadia en Nova York: a sua pró,
pria preséncia física, o achado
da rnemória fotográfica familiar
e a fotografia mesma como so,
porte criati vo e trazo concep,
tual.
O resultado é unha flagrante e
impúdica opción pola vanidade
reflexada na peza "Autorretrato
en Y mea" e na série de descul,
pas conceptuais xiradas en tomo
á omnipresencia do óvalo corno
sensación espacial e ilación in,
telectual co retrato burgués que,
nesta ocasión, convértese no
alegato teórico para manter a
proposta artística.
Con todo, encárgase de-resaltalo
Joseba Loperzortega un dos críti,
cosque aporta o catálogo, "o ar,
tista apenas interveu, porque o
preciso, o necesário, era non intervir". Actítude conseguida na
obra En la feria no que a actua,
ción de Juan Martínez de la Colina consiste en reapropiarse do
azar da traxectória dun balin de
chumbo facendo accionar nun,
ha atración de feira o disparador
dunha cámara fotográfica.
Un retrató en branco e negro
agora dixitalizado e ampliado,
convertido en edición única cal
refer~nte central duhha mostra
disposta coa impostura de quen
atesourou as ensinanzas de Jo,
seph Beuys , un dos grandes impostores da arte dos século XX
(Jean Clair, director do Museo
Picasso de Paris, dixit) . +
X.E. ACUÑA

Jomal de Letras,
Artes e Ideias
Data: Do 25 de Fevereiro a 10 de Mar~o. N 2 71 4.
Director: José Carlos de Vasconcelos .

Óscar Niemeyer ocupa a capa do último
número do quincenal cultural portugués
que apresenta un completo informe,
incluida entrevista reeditada, do arquitecto constructor de Brasília no seu noventa
aniversário. "A arquitectura precisa de ter
surpresas" destaca o prestixiado arquitecto
que fala tamén do seu destacado compromiso político coa esquerda. O libro Cróni,
ca de uma trnvessia do escritor timorense
Luís Cardoso visitado por Maria Alzira
Seixo, ou a colectánea de artigosÁ flor do
tempo de Ilse Losa ,coa que o xomal falason outros dos comidos do número que
destaca o feito de ser Sá-Cameiro o que
primeiro novelou a traxédia do Titanic. +

Croa
Data: 1997, N º 7.
Edita: Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei).

Na sección Recuperando Textos, Croa aché,
ganas unha comlinicación de Felipe Senén
sobre o folclore da bisbarra e do próprio castro, que é o cerne dos artigas recollidos
entre os que tame· n _ __
se canta o
que fai referéncia aos
achádegos
como
apliques e botóns de bronce
elaborado por
Felipe Arias e
M" Consuelo
Durán e un traballo sobre o
aproveitamento
didáctico do mu,
seo. Estudos de carácter histórico como o de António Prado
sobre un conflicto municipal na Galiza da
Restauración, informes arqueolóxicos e unha visita ao Museo de Sargadelos en Cervo
e ao Etnográfico Monte Caxado das Pontes,
completan o número.•
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Contine.ri~al:era .~urihi pe ff~uhi.,:J -~' ·; 1
·arriscada. Foi ent.endicfa como
unha película de xénero cando
en realidade era unha mestura de
traxedia grega e estiliza~ión do'
espaguetti western. Pasa te'mpo ·
ademais porqÚe estou yolcado na
.puDlicidade e pagando as débedas
. '
. .
.
.....
qué deixou a película na produtora. O ,s eguinte proxecto tiña ·.
-O- ARANTXA ESTÉVEZ
que ser moi elaborado e respostar ·
ao que nós queríamos ademais de
estar artoupaqo na fase de exibi:
Fist'erra ... onde remata o mundo é o título da película que o director Xavier Villaverde comeción e distribución. Continental
foi disti:'ibuída por unha empresa · zou a rodar estes dias en Baldaio. Nové anos despois de Continental, Villaverde volta ao cinorteamericana que non lle deu · nema cunha história. sobre a per'cura· do ·sentido da vida· protagonizada por dous irmáns. Galio tratamento que merecía. De ai
za, Madrid e Lisboa son os' tres escenários nos que se desenvolve a fita , que se espera estrear
ven a aljanza con Tornasol para-a
a fin~-is des te .a~o e. que. con ta no repa.rt~ con. N ancho Novo, Chete Lera e Geraldine Chaplin.
producción ·desta nova pelíclúa ~
de Alta Films para a distribución.'
Xa non se trata só de facer películas na Galiza senón· de conque. rir que se vexan fóra ..
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·'As distribuidoras norteamericanas

)ion lles imp'o rta.taµtQ ··a, -t~ndabilidade-dás ·
'·: películ~s· comó monopolizar as' salas'

E que opina vostede · de Continental agora?
Vina por primeira véz hai un ano
candq foi programada nun ciclo
do festival de Vallaaolid. A min ·
gustoume. Despois de nove anos
puden vel<! con cerro desarraigo.
T en os erras típicos de calquera
fita pero penso que foi unha aposta inusual, quizais moí ptovocátii
va. Era unha metáfora <leste país
en clave de xénero, unha recria-.
ción teatral. As acusacións que -'?e fixe ron referían se a elementos
que nós incluíramos intencionadamen te: es tilización extrema,
.non ubicación xeográfica, serie
n egra prescindindo da leí, ambiente escuro, bandoleiros e prostitutas como personaxes etc. Sorprendeume que fosemos capaces
de facer un produto tan complicado para ser unha primeira película que, ao fin e ao cabo, foi a
máis vista do Estado aquel ano .
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O ideal seria poder distribuir unha película en galega na Galiza.
Pero estás mareado pola distribución , que che exixe a estrea en
dobre versión. Por iso, creo que
a Administración debe apoiar as
vers ións en galego, como se fai
en Cataluña ou no País Basca.
Cando fixemos Continental estaba o probl ema de ter actores
mesturados, galegas e non galega . Fixemo dua ver ión e a
galega funcionou moi ben, t iña
unha dobraxe coidada e o resultado era moi bon. É importante,
que a versión galega non se faga
para sair do paso e, ademai , que
sexa distribuída en condicións.

Vostede traballa fundame ntalmente en publicidade. Cambia moito respeito ao cinema?

Ali espérao o seu ir~án maior,
cunha ferida moi profunda do
pasado. De Madrid hai unha fux id a cara Lisboa a cumprii a
promesa de atopar ao pai e ali
desvélase o enigma emocional
que está no fundo da trama.

Como selecciona aos actores? É
preciso ter nomes coñecidos no
reparto?
A distribuidora sempre che pede
algun nome coñecido. Pero non
estiven moi cor,idicionado é optei polos actores que eran adecuados. T ampouco penso que sexa unha postura intelixente bus-

car actores con nome para que
funcione a película. Pode resultar mellar ter rostros familiares
pero é unha postura máis psicolóxica que real porque o público
que vai ás salas é cada vez máis
xoven e ten menos prexuízos .
Para este filme eu queria actores
novos. Para Enrique Alcides é a
primeira rodaxe e saiu do casting. No caso de Nancho Novo,
precisaba un actor cunha técnica
forre porque o seu papel é chave.
Ademais de ser galega, está nun
moi bon momento profesional.
. A Geraldine Chaplin escribinlle
o papel e envieille unha carta á
cal respostou entusiasmada acep-

tanda. Ten un papel breve pero
de moito sentido-na trama. Fisterre é unha película de personaxes masculinos pero son os femininos os que conducen á história
coas suas decisións.

Sinala que a distribución dunha fita é fundamental. Cales
son os problemas nesta parte
do proceso?
Agora hai circuitos como o de Alta Films que ten as suas ,próprias
salas pero o problema do cine basca, catalán, galega ou mesmo de
Madrid, é que non ten lugares para exibirse. Se traballas con distri-

i.
_,.

•
1.
t

Que opina de que as películas
galegas teñan que verse en castelán?

O video egue a ter toda as
avantaxes, con grandes po ibilidades de experimentar e manipular, que no formato cine son
máis custosas. Pero os achádegos
do video foron moi devorados
pola televisión, polo clip musical
e, ao tempo, banalizados. A inovación sempre é asumida pola
indústria; antes se un director
poñia a cámara no ombro era
unha ousadia, hoxe a metade de
Tenninator éstá feita de e xeito.
O video decaiu porque foi simplificado nas canles máis comerciais. De calquer xeito, a diferéncia entre formatos vai senda relativa coa rapidez das novas tecno loxias que permiten experimentar e investigar as po ibilidades máis traballo en menos tempo. T er unha h istória que contar
e unha o llada s bre e a história é
o fundamenta l. Porque a verdade é que hi tórias hai poucas, e
que fai q ue Coppola sexa un
grande di rector é que ten un
ponto de vista diferente, achégase á história dun xeito particu lar.

Custa moito. Non queriamos rodar até que tiveramos un guion
sa tisfactório. Levamos éatro
anos traballando e houbo tres
tratamentos iniciais até o.de Migu el Anxo Murado. Tamén o
traballo cos actores foi moi
exaustivo; os ensaios desvelaron
novas aspectos dos personaxes
aportados polos actores. Está .é
unha história de poucos personaxes, moi novas pero- moi .forres, e nas mans deles está parte
do papel que non . iñclue o
guión. Respeito ao . orzamento,
irnos sobrepasar os 200 millóns
de pesetas e irnos axustados.

A película ten tres partes. A pri·meira chámase Costa da Marte,
unha segundá, Madrid, e a última, Lisboa. A nivel xeográfico e
n arrativo son como ·tres pezas
den tro do filme, no que se conta
a percura das orixes. Os dous
protagonistas son fillos de dous .
hipies extranxeiros que se asentaron na Costa da Morte. O pai
desaparece e queda a nai, que é
pinto ra, cos fillos . A segunda
· parte , en Madrid, arrinca cando
o pequeno sae de prisión onde
está por insubmisión a cámbio
de abandoar unha folga de fame.

~~-,.

huidoras de· fóra, v·a n primar o·seu
produto. Distribuirán a nosa a
cámbio das liténcias.de:dobraxe e
· ;._ ·m.anteiase, -ct>n serte, unha iema~::1 na carteleira. Para unha pelí- ·
cula que non ten moita promoción, o boca a boca é fundamental e n0n se consegué nupha semana. E~ t~oques hai películas
norteamericanas que aguantan
nas salan ainda que a xente non
vaia a velas. En parte, é unha problema de medidas políticas de cara á protección dun ben cultural.

Que queda do video, formato
co que empezou a traballar?

Canto custa, en cartos e esforzo, facer unha pelíc1=1la?

Calé a história de Fisterre?

.¡

Eu non ren ego da publicidade
mália que as veces é pesado ao
estar traballando nalgo que n on
. che gasta. Pero t en o aspecto
positivo de ser un exercício de
humildad e fa ntástico p o rqu e
estás exposto a moi tas in tervención s. O n ega ti vo é q ue
condiciona a unha n a rraci ón
moi concreta) fr agmentári a e
moi rápida . E unha linguaxe
moi diferente ao do cinema pero a min proporcióname a posibilidade 'de non parar de traballar. Hai un cámbio de atitude
tamén respeito á publicidad e
que se basea no traballo e n
equipa e noutro público, máis
receptiyo á reivindicar á identidade. E moito máis difícil defender o noso se se fai desde a
· individualidade. +
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A Acadéniia mantén quince p~rsoas traballándo
eii lexicografici e nengÚiilia en:sOCiolingiíística
As dependéncias que ocupaba o Seminário de Sociolingüística continuan pechadas
•c.V./P.C.

Un mes despois de que a Xunta de Goberno da Académia
desmentise o peéhe do Seminário de Sociolingüística e anunciara o proxecto de elaboración
de novos programas, os locais
nos que se xestou o Mapa So.ciolingüístico continuan pechados e non hai nen bolseiros
nen colaboradores que se adiquen á investigación na rama
de sociolingüística. A Académia
ten, pola contra, quince persoas traballando en lexicografia.
Oito persoas traballan na ela,
boraci6n de diccionários bilingües dependentes da sección de
Lexicografia dirixida por Constantino García, secretário á sua
vez da Académia da Lingua.
Un convénio co Ramón Piñeiro para un proxecto lexicográfi,
co italiano-galega, a cargo da

profesora Isabel Oonzález, ten
para a sua elaboración a duas
persoas a tempo parcial e unha
con adicación exclusiva. Na
Coruña, nas instalacións da
Académia cinco persoas traballan nim proxecto unilíngüe.
Son un total de quince persoas
con relacións laborais -moitos a
meio de bolsas de investigación- coa Académia e baixo a
coordenac ión dos profesores
Constantino Garcia, Manolo
González e Isabel González,
vinculados tamén ao Centro de
lnvestigacións Lingüísticas e
Literarias Ramón Piñeiro.
O esforzo lexicográfico da Académ ia continua a contrastar coa
falta de recursos coas que canta
o Seminário de Sociolingüfstica,
autor do Mapa publicado en tres
tomos para o que se manexaron
uns oito millóns de dados. Nestes momentos ninguen atende

nas instalacións que se lle reservaban no inmóbel ocupado polo
Seminário de Lexicografía en
Compostela, unha vez· fora desma1:1telada a sua sefle nun piso
da capital galega. As perguntas
feitas por unha persoa interesada en temas pontuais de uso da
lingua, nas dependéncias de Lexicografia remitírona aos coordinadores científicos do Mapa,
profesores . universitári_os nas Fa:culdades de Filoloxia da Coruña
e Lugo. Os dados do Mapa non
se poden consultar nen pergun- ~
tar a ningunha persoa encargada
xa que ninguén está ao cargo
desta sección.
En Lexicografía responden ao
ser interrogados que ninguen
dos que elaboraron o Mapa está
nos locais xá que "eran bolseiros, remataron -o seu traballo e
xa non están. De Sociolingüísti. ca aqui non hai ninguen" . .

A ll)eiados de .Xaneiro, A Nosa
T erra fixérase eco do desmantelamento do Seminário de Sociolin.güística, unha vez os responsábeis
da dirección lle comunicaran aos
bolseiros e colaboradores o seu
peche e o fin ·da sua relación con
este dep~ento da Académia.
Comprobárase tamén a falta de
vontade executiva dos responsábeis, unha vez se negaran a valorar vários prox~tos que lle ofreceran e pecharan as portas a posí. beis vias de financiamento. Ariá..r ·
lise de persoas que coñedan o
funcionamento do Seminári,o e o
traballo acumulado nas suas investigacións falaba dun máis que
posíbel autofinanciamento a
meio de proxectos, moitos deles
xa demandados por diversos serviros 'de normalización.

Á sernana _se.guint~ unha reunión extraordinária _da Xunta
de Gobemo convocada para de-

bater a .situación, desmentia o
peche do Seminário e acrescentaba que, estaba a traballar nun
proxecto cofinanciado pola Com is-ión Europea e no futuro
"principiará outras i_n vestigacións para as que xa ten formulados vários prograrn.as, na espera de aéadar a sua financiación".
Mes e n;teio despois as instalacións reservadas para o Se.minário .continuan pechadas e a falta
de persoal impede siquer manter
o servizo aberto. A Académia
non contratou nen convocou
bolsas para cobrir o servizo e os
que participaron na elaboración
do Mapa continuan desde aquela fóra do organigrama da institución. As únicas referéncias,
tanto ao ir persoalrnente ás instalacións como telefonicamente,
son os dous profesores universitários de Lugo e Coruña que
aparecen como directores científicos do Mapa. •

A Trabe de Ouro, oito anos de 'pensamento crítico'
O director, Méndez Ferrin, destaca a sua. loita c_ontra o totalitarismo ideolóxico
-0- CARME VIDAL

A piques de publicar o seu número 33 e con ánsia de dar a coñecer ensaios e artigos que servan de referéncia e novidade, A
Trabe de Duro celebra o seu octavo aniversário. A revista, de
periodicidade trimestral, que d.iri,
xe Xosé L. Méndez Ferrin, conta
xa no seus índices cunha ampüsima nómina de colaboradores.
A e m zar a década, A Trabe
anunciábase como "publicación galega de p n amento crítico". A sua publicación ininterrumpida convértea nunha
das máis antigas revistas culturais, nun panorama editorial
marcado polas auséncia , a información de superffcie ou a
promoción de empresa máis ou
menos encuberta.
No seu primeiro editorial, A

Trabe postulaba a necesidade
de pensar e púñase ao servizo
das ideias liberadoras para Galiza. "Liberación dos pavos, das
persoas e dos traballadores. Vivimos nun momento diferente
e a revista encargouse de analisar moi marcadamente a crise
do socialismo no Leste de Europa e reflexionar sobre este
novo mundo" comenta Méndez
Ferrin. Provén desta medita~ión a necesidade de editorializar en cada número sobre cuestións cruciais da actualidade, a
prol do sindicalismo galega,
contra a violéncia policial ou
analisando Maastricht desde o
nacionalismo, xa que "o peso
do pensamento único deixa fóra continuamente a análise de
cuestión's importantes e optou-

se por facer opinión a través da
editorial".
"Pretendimos suscitar a reflexión e, desde logo, combater
esa espécie de totalitarismo
ideolóxico terríbel que pesa sobre todos nós" destaca o director da revista, ao tempo que
valora o feito de ter conectado
a Trabe con singulares pensadore internacionais que colaran na publicación con text que por vez primeira ven a
lus en galega.
A Trabe de Ouro conseguiu
abrirse espácio entre un público
estimábel e contribuiu nestes oito anos a provocar o debate e
mesmo a abrir liñas de investigación que por vez primeira sairon nas suas páxinas. Á par de
publicacións como Temps Modemes, fundada por Sartre, ou a
americana Social T emps -coas
que ten intercámbio,como revistas de pensamento social Xosé Luis Méndez Ferrin aponta o
feito de que a Trabe . "ten que
atender tamén a un problema
nacional que a eles só lles toca
desde fóra".
'

Revista independente
Co~o modelo editorial, comparte características de Grial pe- ·
ro difire ·en grande medida dos
seus critérios ideolóxicos. "Grial
é unha revista nada no liberalismo e dentro del, nós estamos no
marxismo e iso xa as fai diferentes. Grial nunca foi nacionalista,
senón ga leguista desde a sua
fundación, fo[ a ' revista oficial
de Ramón Piñeiro e seu grupo.
Nós somos nacionalistas, sen

o

·exclusión de nengunha tendéncia, nen no plano teórico, nen
político. A Trabe é independiente e Grial monolítica, unidimensional", confronta Ferrin.

A revista tamén destacaría por
"unha preocupación pola histó:.
ria que estaba abandonada. Co- ·
mezou a facer unha revisión da
história de Galiza, tarefa imprescindíbel neste fin de século, e
deu pasos importantes. O pensamen to sobre a nosa história é
necesário para a consolidación
da conciéncia nacional".
Babeo o meceruídego da editorial
Sotelo Blanco, a Trabe non tira
benefícios económicos, nen canta con nengunha sorte de axudas
institucionais. "Nen 1)equer hai
anúncios, tamén é certo que a liña é contrária á do govemo autónomo e non recebe nengun
apoio de tipo discrecional, como
son as axudas. Sen os que a compran e a len seria impensábel"
explica o director, apontando tamén que nengun colaborador
cobra, nen se pagan os gastos na
xestión da-publicación.
A resisténcia da revista ponse á
par coa crítica que Méndez Ferrin ten feito publicamente sobre o valeiro que se lle fai desde
moitos ámetos culturais, incluidos nacionalistas, e que interpreta polo feito de ser "clara políticamente, non é neutral e por
iso os sectores disconformes coa
sua liña fan coma se non se publicase. Son círculos sanitários.
O Consello da Cultura Galeg~
nen recoñece a sti.a existéncia. E
normal, se nós nos definimos,
eles tamén". •

Xosé Luís Méndez: .Ferrin.

A. IGLESIAS
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A melancolía de Mario Conde
Na mediane>ite do día da OPA
do Banco de Santander sobre
Banesto, e de ser nomeado Ma,
rio 'Conde por Luís Ansón co, ·
mo o cabeza do suposto contu,
bemio, o ex,futuro presidente
da ex,futura República trevixa,
na einpoleirouse á tribuna · da
. Radio Nacional española, par.a
desafogar a súa acedume. · ·
anto qu~ algún dos charla,
táns que falaban con el na
emisora advertiulle que o
topaba moi melancólico aquela
noite. Admiteuno Mario Con,
qe, explicando que ese estado
de ánimo. seu era moi natural,
dada a súa natureza galaica.
Cousa que ruborizou a máis dun
coterrán, doído por tal inusita,
da manifestación dunha paisa,
naxe tan exemplar... _no sentido
en que o son as Novelas Ejem,
plnres de Miguel de Cervantes.

T

. Aínda quedaría máis abraiado o
ouvinte galego da radio de me,
dianoite, cando o lanzal ex~
banqueiro achacou a súa me,
lancolía á circunstancia de vivir
de rapaz no val, ou chaira, de
Covelo, cheo dunha sosegada e
vaga tristura. O colmo da idert,
tificacióri coa paisaxe natal foi
cando, seguidamente, parango, .

nouse con Rosalía de Castro,
por sentir tarp.én ista "esa me,
lancolía,· esa morriña ... " ·
'Buscou o· avogado do Estado, en
excedencia, no seu caletre, nise
intre, outros sinónimos que lle re,
dondearan a frase, pero non lle
sairon da xurisperita cachola. En,
tón, ao notar o seu esfórzo men,
tal, pensei en canto podetía lucir,
se riise momento radipfónico o
Cé>nde, se en vez de ·ser Mario, fo,
ra o seu lonxano parente Alfredo.
O "brilante novelista e comenta,
rista que hai pouco lembraba, na
súa falda de O Correo Galega, o
seu tempo de deputado autonó,
mico, galeguista independente, á
b'eira -de Ramón Piñeiro, mentor
dil e <le tantos outros na mesa ca,
milla do seu fogar de Xelffiírez.
olo que é lóxico q~e o X,º'
ven deputado lese, mais
dunha vez, o Siñificado
metafísico da saudade, e ouviría
comentar dabondo a esencia de,
la e a súa' diferenciación da mo,
rriña; forma máis depresiva disa
propensión á melancolía que
· adoece maioritariamente aos ga,
legos transterrados. Incluso, co,
ma se ve, a -seres tan inembargá,
beis latifundistas corno hoxe é
o Conde tudense.

P

e

A quen foi unha pena que non
lle puidese soplar ao ouvido,
naquel lecer radiofónico, a seu
_parente . de ·o Griffón, ademais
do vocablo saudade, outros si,
nónimos máis ou menos meta, .
físicos e poéticos de morriña;
coma ·son soedade, señardade,

areln, degoiro, . . .

·

Son aldeanos degoros
que me abafan e acariñan
porque a saudade da aldea
lévoa tan dentro metida

L

evábaa don Eladio Rodrí,
guez, autor do enciclopédico
diccionario, nista cuarteta
das Oracións campesiñas, citada
no Breve ensaio de introducción a
unha teoría filosófica da sa~,
que deixou {nédita Iglesia Alva,
riño; escrita carro anos antes
que o Siñificado de Piñeiro.
Eu non sei si Mario Conde sin,
te efectivamente saudade ou se,
ñardade, degoiro ou areln. O que
recoñece claramente é que é
melancólico; afecci<?n que pare,
ce corresponder ao seu tipo físi,
co de heroe de novda románti_..
ca. Pois difícilmente pode con,·
cebirse nos am.éns do século
XX, un románticismo máis decimonono que o que mos~rou,

dun xeito financeiro e conspira,
tivo, o noso melancólico pai,
sán, nos seus resplendentes anos
de belida maturidade.
Feítos ultra,románicos que ben
merecerían ser narrados por un
novo Balzac (¿Alfredo Conde?),
tan coñecedor da cultura do pe,
lotazo, coma foi o novelista da
Comedia Humana, da burguesía
,
do seu tempo.
romántico pensa que é, se,
ramente, Mario Conde, que
on ten reparo nengún en
compararse con Rosalfa. Sin ter
en conta que máis ben a .incluen
os críticos no neo,romanticismo
lindante co realismo; e anque se,
ria elevada por T eixeira de Paseo,
aes aos altares, coma Nosa Señora
da Saudade, cecais o Conde des,
banestado a poida desbancar, ao
ser a encamación fiduciaria do de,
goiro que asegún Aquilino ven ser
a saudade do futuro.
Dise frustrado porvir que o le,
varía, tan romanticamente a
presidir esa III República diseñad a por García Trevijano.
Cun poder executivo tan forte e
implacáb~l, coma o daquil ou,
tro melancólico, e ben chorón,
que se chamaba Franco.•

Mercedes
Oliveira
'A eduación sexual
ten que estar nos planos
de estudo'
Estou relendo a Educación Senti,
mental e simultaneamente a nove,
la de Vita Sackville,West, do gru,
pode Bloosbury, Toda paixón apa,
gada. Rematei agora unha novela
de Miguel Vázquez Freire titulada
Anxos en tempos de chuvia, da que
gostei moito.
Que recomenda ler?
Ademáis desa de Vázquez Freire,
recomendo a novela de Paul Au ter
Leviatán, na que un escritor n~ a
sua vida e a relación cun amigo. E a
que máis me gustou de todo o ano.
Nos centros de ensino celébrase
o 8 de Marzo.

!'

FRANCISCO

A. VIDAL

O hóITeo do peixe
Despois de que o ciumento Seth
matara ao seu irmán Osiris e o
despezara, para esparexer os seus
_anacos por todo o país, tres pei,
xes malvados e desapiadados, dé,
ronse un festín co falo do grande
creador da mitoloxíc;i. exipcia.
En desagravio por aquela ·e·n ,
chente, os seus devotos celebra,
ban unha festa na que queima,
· ban e logo' pisaban ata esmagar
moreas de peixes, condenándo,
os a unha especie de ostracismo.

f

oi Xesús de Nazaret quen
lles dou un· significado máis
exaltado, ao usalos para
simbolizar o crecemento dos
seus seguidores, que virían a el
como p~ixes á rede que acababa
de largar onde Pedro uns ins, .
tantes antes non pescara nada;
ou naque! outro episodio no
que dou de comer a preto de
cinco mil persoas con tan só
dous peixes fritos que se repro,
<lucían misteriosamente;
Aquel par de mifagres pasma,
ton a crentes e non crentes, pe,
ro non convenceron a ninguén;
pois non deixaban de ser un ali,
mento pobre.
O caso é que estes moradores _
dun medio tan inhóspito e mis,
terioso como a profundidade
dos mares, fomentaban o receo
nas relixiosas mentes daquel
entón, agravado posteriormente
ao darlle á Coresma o sentido

prohibitivo do réxime carnal,
convertendo ao peixe en ali,
mento obrigatorio. Aínda hoxe
a maioría prefire un bo prato de
rax:o a unha caldeirada de xure,
los. Así, non é de estrañar que a
sardiña, representativa dos pro,
duetos do mar pola súa facilida,
de para ser conservada e expor~
tada, teña que sufrir no remate
do carnaval un enterro tan de,
sapi~dado, no que os prantos
son a desculpa para ironizar so,
bre os males do lugar, aos que se
engade, baixo os preceptos da
lgrexa, a: rrohibición da carne.

E

n terras ribeiráns, tales como
Palmeira ou Porto do Son, a
sardiña, que era o pan de ca,
da día, e polo tahto non tiña ra,

zón de ser que ninguén se mofase
- dela, trocábase polo Felipiño Filloéiro, un boneco de palla que
era levado con -grande algarabía
sentado sobre unhas angarellas,
tal un teatral enterro procesional, rodeado de máscaras de ere,
gos que ridiculizan aos seus ho,
mónimos no natural, sancristáns
e acólitos portadorés de fachas
. cheirentas e esparexendo cunha
escoba a modo de hisopo augas
sucias e fétidas, e as choronas,
que con irónicos lamentos res,
ponsean ao Felipe e insúltano
con soma ao longo de todo o tra,
xecto, ata arroxalo ao mar envol,
to en chamas, tal e como as Ves,
tales romanas facían cada quince
de Marzo, -cun· boneco, para lem,
brar a fux:ida da anciá Anna Pe,
renna e súa posterior caída ªº
rfo e conversión nunha ninfa in,
mortal protectora dos fogares.

a

.
N

o fondo, a Coresma é a ruptu,
ra cunha época de frío, esca,
sez e morte antes de entrar
noutra de laz e vida. Por iso, na,
quel carnívoro mundo medieval,
do que aínda non acabamos de
desprendemos, cando os peixes
non eran o manxar máis aprecia,
do, abrigados os paisanüS a sacrifi.,
car o pobre pracer da boca; non
podían menos que facer das tripas
corazón retranqueando sobre
aquel freo, e revivindo vellos ritos
e costumes que no fondo simbolizaban o mesmo: o renacer da vida.
O que non sei é qué clase de

sacrificio carnal facían os mon,
xes benecditinos, quen pola
súa regra tiñan prohibido co,
mer carne de cuadrúpede du,
rante todo o ano. Dolorosa e
insán costume que non tarda,
ron en superar ao amparo das
exencións que a mesma regra
lles recomendaba.

O

s que gardaban os rigores
do xexún coresmal eran
os moi devotos españois
reis da Casa de Austria, que to,
dos os anos por estas datas reci,
bían uns barriliños de "Escabe,
che Real de Ostras" que se elaboraba en Abanqueiro (Boiro)
para que. as súas reais persoas
puidesen gardar os preceptos sen
rn~cesidade de pagar bulas.

En fin, que quen puxo o peixe
no cume deste hórreo, quiza,
bes non estaba pensándo nin
no milagre do Nazareno nin ·
en Osiris nin en nada que se
lle pareza. Aínda así, ao velo
ocupando o lugar destinado ao
símbolo da prosperidade, non
podemos deixar de asocialo a
unha representación máis da
fartura, pois que os peixes, po,
la cantidade de ovos que po,
ñen, son uns dos animais máis
fecundos da natureza, tal e co,
mo un malvado vello somento
lle dixo a unha moza recén ca, ·
sada:
-·
-Deus che-colme con tantos
fillos coma un peixe. •

Non fago nada especial nestes dias
porque creo que este debe ser un la,
bor continuado durante todo o ano.
Traballo sempre desde a perspectiva
de xénero e iso é o que cómpre facer
en todas as matérias, non s6 nas de
humanidades senón tamén nas ma,
temáticas e nas linguas onde se re,
producen estereotipos a través de tó,
picos. Por exemplo, no métodos de
inglés é habitual que á volta á casa o
pai se sente a ver a televisión e a nai
comece a facer labores doméstico .
Os materiais levan m ito currícul
oculto, ensinan cou as d s que non
son conscientes, sen querer, transmiten estereotipo .
Ven de apresentar a sua tese so~
bre educación sexual.
Centrada na adole céncia, decan,
teime por ese tema polas necesida,
des que fun detectando no meu
traballo de ensinante . Compense
dunha parte teórica, unha metodo,
lóxica, didáctica, con recursos para
desenvolvelo e unha parte de ava,
liación cualitativa de resultados,
Ten que estar no currículo do
ensino?

É fundamental a sua preséncia, res,
ponde a unha demanda que se
aprécia con facilidade no alumnado
en cando os ensinantes se implican.
Hai unha série de problemas que os
rapaces teñen nesas idades ,de
identidade, d~ estima persoal, de
relación, que hai que ter en conta.
lnterésame unha formación inte,
gral, non só os aspectos cognitivos
da educación e considero que esta
idea debe primar no ensino .•
Pontevedra (1957).
Obras: Eros, materiais para pensar o amor e
Animal Humano.

Tr
N

-

29

O Trinque

,.Via:x.es baratas
Várias compañias
aéreas oferecen até
o 15 de Marzo billetes baratos para

viaxar a E_uropa. Por
vinte mil pesetas
pódese ir e volver a
moitas capitais. •

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ARNOLD NEWMAN
Fotografias do grande retratista, americano, Arnold
Newman, até o vindeiro dia
29, na Fundación Barrié. A
mostra, por primeira vez na
Galiza, reúne 136 obras, na
sua maioria retratos, das 176
que compoñen a colección
Newman do Museu Internacional de Fotografía e Cine
G eorge Eastman House de
Rochest.er, Nova York.

• HOMENAXE
CURROS ENRfQUEZ .
Co gallo do noventa cabodano da morte de Manuel
Curros Enríquez, o Venres
dia 6 ás 12,30 h, faráselle
unha homenaxe ao poeta
nos Xardins Méndez Núñez.

•MÚSICA

VAl,TE EMBORA E
Son
numerosas

as ac:tN.d '
e actos por
todo o país

ca gallo da
Día do

Muller
Trvbalodara.
Na foto

Marúcaclonu
de Josep

Gol.

CHOUTEIRA

Bue u

A Coruña

• CONFERÉNCIA

• EXPOSICIÓNS

SEMANA DA M ULLER
TRABALLADORA

M AIKA N OVOA

Celebrase na Casa da Culmra, do 3 ao 8 de Marzo,
unha série de actos con
motivo do dia da Muller
T raballadora. Nesta semana pódese asistir o Xoves 5
á 20 h, a conferencia O
Can cro na Muller , da
man de Manuel Constenla . O Sábado 7 ás 19 h ,
proxectaráse a película
Lu cia, e haberá debate
aberto ao remate. O Domingo 8 ás 18,30 h, terá
lugar un recital de poesia e
mesa redoR<la coa participación de Iolanda Castañ o, Oi ga Novo, Marta
Dacosta e Ma ria do Carme Kruckenberg.

Burela

O Domingo 8 ás 21 horas
Vai-te Embora e Chouteira
actuarán no teatro Rosalia
Castro. Organizado pola
· A .C . Alexandre Bóveda, os
prezos das entradas van de
1.000 a 1.300 pta.

Desde o pasado Mércores,
dia 4, es tá aberta na Bibl ioteca Pública Miguel
Gónzalez Garcés a exposición de pintura de Maika
Novoa.

ÜRQUESTRA
SINFÓNlCA DE GALlZA
O Xoves 5 ás 20,30 h, a Or-

trr-;s;=> CHACAL Non se ttata do que .
~ intentou matar ao Xeneral de
Gaulle. Este outro, máis moderno, tenca
elim in ar á muller do presidente dos ·
EEUU. O flime reabilita parcialmente ao
IRAe á ETA.

~AS ASAS DA POMBA. Escuro

e melancólico triángulo amoroso
co Londres e a Yenécia de princípios de
século como fundo. O filme non conquire traducir ao cinema o estilo de Henry

~

XIRO AO INFERNO. Un ma, .
tón de pouca monta chega a unha·'
vila da norte-américa profunda e topa
unha violéncia soterrada que o supera ..
Oliver Stone trata con irania un proble,
ma pero leva ao extremo o chistes.

JACKIE BROWN. Unha película demasiado longa para mostrar
como se lle rouba médio millón de dólares a un delincuente. Un novo T aranti;
no con pingas de orixinalidade, un tópico gu ión e un armazón que se sostén
grácias a dous bos· actores negros.

~PACTAR CO DIAÑO. Un, brillante avogado aceita traballat '
nun bufete cuxo propi:ietário en realidade é o diaño. Enésimo ensaio sobre o ben:
e o mal nunh;:t pel ícula que pe.ca di'! Í'e nta
e na que Al Pacino .é a mellar baza..

tr1f'. O BOXEADOR. A vida interna
do lRA na zona bélica de Irlanda
do Norte. Un filme de Jim Sheridan, o
director de O prado e O nome do pai, a
prol do proceso de paz. Entre o mellar.da
carteleira.

TREBOADÁ DE

•XORNADAS
PALABRA DE MULLER

A condición fe minina en
Galiza, xornadas organizadas pola Concelleria da
Mullere Ensino que terán
lugar no Salón de Actos
do Concello ás 20 horas o
Xoves 12 coa charla de
Rosa Abuin, da Secretaria da Muller da CIG, sobre "A muller no marco
laboral actual" e o Venres
13 casi charla-presentación do libro "As mulleres
na história" do colectivo
Maria Castaña , tamén ás
20 horas .

XELd: Aro~~·

~bientada en 1973;' aborda as rela"'.° •

cións de parella ~as . elaii'es· ineias n,orte- ·~
americanas. O tédió duhha vida dóada ,•

enquéexe.es.o
.r~matMm ti;a~e;édJa .. .0.ramaj'. ·
podbda"ter cafaqo fia·'·soéieda:ae dé)s····

~ BOOGIE NIGHTS. I-listót:ia

dun actor pomo e dun director
con pretensións. Os.excesos dos ~10: dan
paso á realidade ri'os 80. ·
·

DE~TÍGONA

lucir as grandezas e misérias humanas .
Filme de boy scouts con moralina e boas
paisaxes.

DESMONTANDO
A
HARRY. W oody Allen é un escritor cuxa vida supera aos seus libros.
Como é habitual nos seus filmes, a crise
persoal dá lugar á paródia con gargallada
segura. Pe ro, des ta vei, cuns d iálogos
máis ousados e ferintes.

IEiif'.

Cangas

Na noite do Mércores 11, a ·
orquestra Amadeus Chamher interpretará, no Pazo de
Congresos, obras de Boccherini (concerto en Do
maior, G497), Haydn (concerto en Do maior), Britten
(Variaciones Frank Bridge).

MEMÓRlA
~

Jaro s.

O Xoves 5 ás 21 h, te rá
lugar n' A Zaranda un deba te arredor do sexis mo
n a s c ied ade act ua l. O
Xoves 12 ás 22,3 0 h. A
Zara nd a tamén aco lle rá
ao co ntacontos , Tim
Bowley que será traduci do simultaneamente por
Casilda Regueiro.

AMADEUS CHAMBER
ÜRCHESTA

•TEATRO

Carteleira

• CONFERÉNCIA
M ULLER, EXI MO E
OClEDA E

quesera Sinfónica da Galiza
interpretará, no Pazo de
Congresos , obras de Vara e
Mahler. A orquestra contará coa presencia dos solistas
Jard Van Nes (contralto) e
James Wagner·(tenor). Un
semana despois, o Xoves 12, ·
a Orquestra interpretara, tamén no Pazo de Congresos,
o concerto n 2 3 para piano
e orquestra en Re menor,
op. 30 de Rachrnaninov, e a
sinfonía n 2 12, op. 112, .O
ano 1917 ou Lenin.

Estados Unidos.

.

:~...:.:

{..

'

,.

Narón
•TEATRO
MEMÓRlA DE
ANTÍGONA ....

AAmadeus
...Chambel'
Orchesfra
está o Xoves
5 na

CORUÑA.
'~

Do 5 ao 7 o Centro Drámarico Galego representará, no
auditór:io Municipal, a reescrita do mito de Sófocles de
Qúico Cadaval e Xavier
Lamas, Memória de Antígona. A obra está dirixida por
Guillermo Hera§. Os pases
serán o Xoves 5 ás 20;30 h,
o Venres 6 ás 11,30 h . e o
Sábado 7 ás 20,30 h.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
CAPRICHOS DE GOYA
O Mércores 11 terá lugar,
no Museu Provincial, a
inauguración da exposición
Caprichos de Goya.

r¡

MIGUEL PRADA
O Centro Dramático Galego representará, baixo a diNo pub Goleta está aberta a
rección de Guillermo Heexposición de acuarelas e
ras, Memoria de Antigona.
gravados de Xoán Miguel
Trátase dunha reescrita da
Prada. A mostra permanecetraxedia clásica de Sófotá aberta até o 14 deste mes.
eles, da man de Quico Caclaval e Xavier Lama. Do - •TEATRO
11 ao 15 de Marzo no Teatro Rosalia Castro. Todas as
LADRAREMOS
actuacións serán ás 21 h .
O Xoves 5, o auditório
Gustavo Freire acolle á
campañia Áncora ProduFerrol
cións , que representará Ladraremos.
• EXPOSICIÓNS
INSECTOS DOS CINCO
CONTINENTES

Oure.nse

O Sábado 6 ás 20 h, in_augurarase no Centro Cultural, a exposición InseGtos
dos cinco continentes.

• EXPOSICIÓNS

CARTACES DE CEGO
Na galeria Sargadelos encóntrase a exposición de cartaces de cego de lsaac Díaz
Pardo e Guillermo Escrigas.
Obras de primeiros de século
xunto con outras roáis recentes de Díaz Pardo, como
o cartaz de cego electrónico
sobre Paco Pixiñas ("História dun desleigado contada
por el mesmo") que ven ser
a a máis recente expresión
dunha disciplina xa praticada polos sograres.

•TEATRO
NANO
O Teatro do Adro, representará no auditorio Capela do
Hospital, a obra de Suso de
Toro Nano. A actuación tetá lugar o ·dia 5 ás 20,30 h.

·BIENAL DA
CARICATURA
Desde o 2 de Marzo, exíbense na Casa da Xuventude,
unha escolma dos traballos
apresentadoo ao IV Concur~
so de Caricaturas, organizado
pola Casa da Cultura _de
Ourense, en total, 45 caricaturas a cargQ de Juan Carlos
Abraldes, Paz López Losada,
Alfonso Blanco, Xosé Manuel Seixas e Alfonso Vicente entre outros. Acoropañada doutras exposicións
que gard~ relación co tema
da cat:icatura, na Casa da
Xuventude tamén se poden
contemplar as caricaturas e
debuxos humorísticos sobor
Fidel Castro a cargo de autares da Arxentina, Brasil,
Cuba, España, Polonia e
Portugal. O Museu Municipal acolle a exposición .Caricaturistas Galegas, unha selección da obra feita entre
1996 e 1998 dos autores que
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· publican· no8 distintos triédios galego.o;: Pepe Carreiro,
Femando Rubial, XOsé Lois,
e Pintón ~ntre outros, ta- ·
· mén no museu está exposta ·
unha mO'stra de Agu~tín
Sciarrimarella. No liceo Ou- '~
renSán, pÓd~ coptemplar a-expósición )iistórica de Pastor Fábtegá,"que .caricaturi-·'
zou perxonases da vida ourensá entte ós anos. trinta e
cincue~ta. -E a galeria Slirgadelos: acolle a exposición de
caricatura portuguesa a
Visiio de Rui, dez anos de de _
-caricatura nas páxinas de O '
· Jornal e na revista Visiio do
debuxante Rui Pimentel.
Aberras até o 15 d~ Mano.

PQntevedra
• EXPOSICIÓNS

Cp,nvoc,tórias
léfo~os (986) 55 94 56 e 55· 92 44.

f>RÉMIO DE INVESTIGACIÓN
XESUS FERRO CoüsELO
o ·Depariameneto de Cultura do Con- ·
cello de i\ialga :coñvoca o 111 Prémio
de~tnvestigadón . Xesús Ferro Couselo. O prémió conv'ócase para duas modalislades: qn~a par~ traballos de investigadón, de ámbito galego, dentro da ·
es~cialiclade da emografia, paleografía,· númismática, árqueoloxia e histó- .
ria da arte. E outra para o escudo emográfico e hist6ric0 do Concello de
Valga. Poderán participar todos os· au- .
to_res de calquer nacionaliqade, cunha
ou máis obras, sempre que estean escritas en língua galega, sexan iné'ditas
-e -non obtivera11-nengun prémio anteriormente. O prémio da prirneira
modalidade está dotado con 500.000
pta, e o da segunda con 200.000 pta.
A extensión das obras será dun mínimo de 50 fólios e un máximo de 300
para a primeira modalidade, e . un mínimo de 30 fólios e un máximo de LOO
para a segunda. Apresentaranse o orixinal e carro cópias máis macanografadas a duplo espazo, xunto éos dados
persoais baixo plica, ao Concello de
Valga, Avda, da Coruña, 14. 36.645.
Valga. Pontevedra, antes do 15 de Xuño de 199_
8. Máis información nos te-

e mantenza con Cubana de. Aviación.
Para maior información pódese chamar a Sol e Son viaxes en Santiago, no
teléfono (981) 58 14 15.

CONCURSO NACIONAL.. DE
GONTOS lNFANTIS
A Agrupación CuÍtural O Facha, convoca. o seu segundo Conc1.,1rso nacional
de Comos para nenos, que conta cun
•. primeiro prénio de 45.000 pta: Os traballós serán de tema libre e inéditos.
Cada concursante pooerá mandar cantos texto5 quixer, non podendo exceder dos 6 fólios mac.anografados a duplo 'espazo. Os orix1nais mandaranse
por triplicado e baixo plica ao local
social da Agrupacioon Cultural O Fa,cho: Federico Tápia, 12, 12 C. 15.005.
A Coruña, ou ao apartado de correos
46 antes do 15 de Abril de 1998.
Maior información no teléfono (981)

12 01 56.
ÓBRAOOIRO INTERNACIONAL
DE TÍTERES EN CUBA
Do 27 de Marzo ao 10 de Abril celebran en Matanzas o terceiro Taller inr.emacional de teatro de títeres. O taller
bienal xunta aos máis importantes titiriteiros cubanos e forasteiros para tratar de técnicas e facer reflexión teórica. T eñen conc~rtada viaxe, estáncia

CERTAME LITERÁRIO
O Colexio M. Peleteiro de Santiago
convoca o 26 certame literario Minerva. Ao certame poderán acceder aluños de 32 e 42 de ESO, bacharelato,
COU e Segundo Grao de FP que cursen os seus escudos en centros da Gali- ·
. za, e nen ceñan cumpridos os 20 anos
o 31 de Decembro de 1998. Os traballos deberán ser orixinais, inéditos e
poderán concorrer nas modalidades de
poesía: un conxunto de tres poemas,
de tema e forma libre, e narración: de
tema libre e dunha extensión máxima
de seis fólios mecanografados a dobre
espazo. Enviaranse o orixinal e tres cópias, baixo seudónimo, que tamén figurará no exterior da plica onde se incluirán os dados persoais, ao 26 certame literario Minerva, Colexio M. Peleteiro, San Pedro de Mezoznzo, 27;
15. 701 Santiago de Compostela. O
certame otorgará tres prémios a cada
unha das modalidades, de 100.000,
60.000 e 40.000 pta. O prazo de apresentación remata o dia 27 de Marzo.

_S antiago·
•COLOQUIO

A

NoMuseu

de
PONTEVEDRA

exposición
antolóxica
de Arturo

So.utO.

O CGAé desenvolve desde
Xaneiro até Outubro, un ciclo de conferéncias-colóquio, nas que se tratará semARTURO SOUTO
pre sobre unha obra específica pertencente á colección
No Museu de Pontevedra
Fundación ARCO depositapódese contemplar a expoda no Centro Galega de Arsición antolóxica de Artute Contemporánea. Xunto á
Obra ele Anthony Cara.
ro Souto. O máis celebraaudiéncia h'<l.i dua·s persoas
do e o de inaior proxecque centran a atención soMieh~lle Man, Hang T aa.
22 h, a compañia Tiritando
ción da sua xeneración
bre a obra en cuestión; unha
de Murcia, representará no
(Maside, Torres, Colmeié o próprio criador e a outra
teatro Galán, Residua. Trá• EXPOSICIÓNS
ro, Laxeiro) contribuíu a
un especialista encargado de
tase de teatro de títeres parenovar e modernizar as
estabelecer diálogo interera adultos baseado én texEL PASO
-pautas da plástica galega.
sante e fluído. Pode ser un
, tos de Samuel Beckett,
As circunstáncias da sua
crítico de arte, outros artis- ·
adaptado e dirixido por PeO -Xo~es. 5- d~ Marzo ás 20
vida, marcada pola Guerra . tas,: ou un descoñecido sen
dro Gálvez.
h, · :inaugural-ase
Sal_ón
Civil~ con máis de vinte ' un atributo especial. No
Artesonado ,a expos-ició.n
anos de exilio forzado, a
mes de Xaneiro Enrique Jud9·qúe fora -o_ gru~o El Paso.
morte c~ndo preparaba a
cosa esrudou a obra de Antsua volea, fan que ainda
hony Caro. O _11 de Marzo
XÉ:xµs Á:ZQUEZ ~
non se lle fixera o recoñeás 20 h ; o crítico de arte
cemento do que é acreeAlexandre Melo falará so'· • CHARLAS .
-Na sala Trinta· (rua Nóva,
dor. A mostra permanecebor da obra Juan Muñoz
30-2º)
pódesé
contempla_
r
rá aberra até o 22 <leste
(Madrid, 1953). A seguinte
A CAIXA DE p ANOORA
a exposición de pint1;1ia,
mes de Marzo.
c9nferencia terá lugar no
Internationale-' de Xesus .
mes de Abril.
O \'lemes 6 ás 20,15 h. terá
Vázquez..· Abe-rfa até o 26
FERNANDO ARBOIRO E
lugar na libraria A-Caixa -de
de
-Marzo.
.
MANUEL ROMERO
Pandora, unha charla sobre
•DAN~
o concepto de traballo e o
XosÉ Hr:RNÁNDEZ .
Está ~berta, na galeria JaiHANGTAO
desenvolvimenro laboral da
me Trigo,' unha exposición
muUer no século XX . A
A saJa Galán acollerá du- - O Venres 6 ás .20,30 h, a
'conxunta do escultor Fercharla correrá a cargo d€
.rante os dias 5, 6, e 7 ás 22· Fundacián.Granell, presenta
nando Arboiro e o pintor
Maribel Rodicio e Maria
h, o espectaculo de danza de
a' expositiórt ~de ·Xosé Her- ... · Xosé Donato: O Xoves 12
Manuel Romero.
_t:lández,: Falando -a Parede.
a libraria acollerá a apresentación do libr:9 Recuperando
· ANISfi;~~C?,Ü&"
a nasa Hist6na.de Mulleres
·Nacionalistas Galegas, no
No Ceñ.tro OaÍ¿go de Arte
acto falarán Luisa Ocampo
-Contemporánea ex_íl_,ese até
e Aurora Pacende.
o 15 de M'!:rzo ·í'.i exposición
do escultor indú Anish
•CINEMA·
poor. Trátase dunha instalación para· a sala Dobre EsCINE CLUBE LUMIERE
pazo, na que consigue criar
uriha profundidade que o
Neste mes de Marzo, o LuChaveiro:
espec.tador observará "desde
mieré, proxectará nó. audiPrezo 500 pta + 160 pta
óutro ~~o a parte. , ·
tório do Cai~avigo: o Luns
de gastos de envio

no

Vig_o___ __

.Y

O· escudo da . Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou cha

Ka-

9 Quen pode matar a un

Insignia:
.Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na conta
de Coixa Galici~

2091 0501
683.04000 l 024
Solicita· a contidade
que deseic:es ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

neno?,,. de Narciso lbáñez
Serrador (España, ' 1976.
·_-, REAL FILHARMONIA
111 min.). o Luns 16 CeUu.. DE ÜALIZA loide de Cario Lizzani (Irá,
.. ·
lia, 1995. 110 mio.), o se0 Xoves 5 as 21 h. tera lu- _guime' Luns 23, Dame algo
gar no .~azo de Congre_sos, a, . . d~ Héctor Carré (España,
act~ac1on da ~eal F~l~ar- ~- ·1996: 91 min.) . E o't®s 30
mo nia de <?~liza . D1r1xe:
Angel Baby de Michael RyHelm':1th Rillmg.
_ mer (Austrália, L995 . 105
min.). Todos os pases serán
•TEATRO
ás 20,30 h, o prezo da entrada para sócios é de 300 pta,
RESIDUA
tai;nén se pode pagar unha mensualidade de 1.000 pta.
Maior información no teléDo 12 ao 14 de Marzo ás

A Fundación Pedro Barrié de la Maza,
convoca unha beca de estudos para
alunos galegos que desexen cursar
'escudos de bacharelato internacional
(equivalentes ao COU ou ao bacharelato da LOGSE) nalgun dos Colexios do Mundo Unido. A beca terá
unha duración de dous anos e a sua
dotación será de 3 7 .000 dólares
(5.700.000 pta .), a beca inclúe tamén todos os gastos de escolaridade,
morada e mantenza nos coléxios. Os
gastos da viaxe incluiranse na dotación se se trata de coléxios situados
en América ou Europa. Para solicitar
a beca débense cumprir unha série
de condicións: ser galego ou residente na Galiza, ter nascido entre os
anos 1981 e 1982, estar cursando
nalgun· centro de Galiza, 22 ou 3 2 de
BUP ou 42 da ESO ou 111 de Ba harelaro LOGSE, e ter un bon expediente académico e un sólido coñecimento do inglés. O prazo para a
apresentación de solicitudes rematará o 11 de Marzo. Maior información
na Fundación Barrié. Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña. Ou no teléfono (981) 22 15 25. •

fono (986) 22 09 10.

CABALEIRO

•DANZA

Está aberra na sala de arte
Caixavigo (Policarpo Sanz,
24), a exposición de pintura
de Manuel Cabaleiro. Unha mostra monográfica da
Terra Santa, que leva por
título Mistura de Culturas.

ANTONIO CANALES

PALABRA DA ARTE

CONVOCATÓRIA BECAS/98 DA
FUNDACIÓN BARRIÉ

O Xoves 5 ás 21 h. ~o Caixavigo, Antonio Canales
porá en~ena o seu especta·
culo de ballet flamenco,
Trero e A Corda e Tacón.

• EXPOSICIÓNS
BARREIRO:
10 ANOS DE PINTURA

MÚSICA PARA VER
Na sala temática de Caixavigo podese ollar a exposic,ión Música para ver. Está
formada por 400 instrumentos procedentes dos cinco
continentes. De Luns a Sábados en horário 18 a 21 h,
e Domingos de 12 a 14 h.

A Casa das Artes acolle
desde Febreiro a exposíción de pintura Barreiro:
1Oanos de pintura.

•MÚSICA

JULIO ROMERO

SINIESTRO TOTAL

O Martes 1O ás 20 h, terá
lugar no Caixavigo a inauguración da exposición de
Jul io Romero de Torres .

O Xoves 5 á noite, os Siniestro Total apresentarán
no Nova Olimpia o seu último traballo Sesión Vermú.

Até o 15 de Marzo
podemos contemplar
en OURENSE as
distintas exposicións
adicadas á caricatura.
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• Galiza Nova da Mariña vende a camisola coa lenda de Castelao "O que
non se pode negar e que Pardo de
Cela defendeu a lndependéncla de
Galiza e que loitou bravamente· contra uns reis que querían governarnos
a distáncia". A seis cores e só 1.300
pta. Pedimentos a Galiza Nova A~do.
19 27740 Mondoñedo. Pagamento
por xiro postal ou contra-rembolso.
• En Lareira-Carnota. Alugase apartamento ao lado da prala con vistas ao mar. Completamente equipado. Semana Santa e Verán. Taléfono
(981) 76 11 44 a partir das 20 h.
• Estou interesado em mercar um
alto-talante. Perguntar por Miguel.
Teléfone (981) 58 00 58.
• Véndense camisetas de independéncia de Euskadi. Se queres conseguila só tes que mandar nun sobre
2.000 pta. e o voso número de talla,
tamén vos mandaremos un fascin so·
bor os presos bascos e un libro da independéncia de Euskadi . Escribir a:
Baraka Taldea. Ekonomia, 17-4 esq .
48902 Barakaldo. Bizkaia.
• Grande oferta de discos e fitas.
Teléfono (986) 41 34 96. Perguntar
por Sr. Baños.
• Aluga-se quarto em piso para
compartlrmos. Bon prec;o , zona vel ha 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 artisticas . Meses de Xuño,
Xullo e Agosto, de poder ser ás noites. Interesados chamade ao 986 55
77 08 (a partir das 12 horas) ou fax
986 55 71 96. A Casa Vella, A Torre
51 , Campaña 36646 Valga.
• A Mesa pola Normalización Lin·
güistica de Vigo , como parte da
campaña que está a realizar reclamando a proxección do cinema en galego, vai facer o vindeiro Sábado 21
unha saída protesta para ir ver a Lugo
o filme A noiva de medianoite -a única cidade da Galiza onde se está a difundir a fita en galego-. Interesados
en asistir chamada o antes posíbel a
Marcos Fereira 989 000 280.

ÜRQUESTRA
SINFÓN ICA DA GALIZA
A noi e d

Venre 6, no
rqu tra infónica de Galiza, int rpretará ixo a direcci n de Víctor Pablo, O fondo do espello
da noire d Vara e A canción
de cerra de Mahler.
aixavi o, a

Albert Plá
O e ntautor catalán, Albert Plá, repite
xira na
liz du rante o me de Marzo.
Actuará, M re r 11 ás 20.30 h., n
Vigo, na sala
N o v a
Olimpia. O
Xoves 12 ás
21 h , esta rá
en Santiago,
no Pazo de
Congresos de
San Lazaro. E
o Ve nres 13
ás 21 h., na
Coruña, na
dis coteca
Chevalier
(Sta. Cristi na) . As entradas pódense .mercar en Vigo en: Elepé, Disco 3, A Columna, Vazquez Lescalie e no Planta Baixa. En Santiago en
Discos Laser. E na Coruña en: Discos
Portobello e na discoteca Chevalier. t

Ü SAL DA VIDA
Uxia, Maria · Salgado e
Rasha xunto ao guitarrista
Xesus Pimentel, o Sábado
7 ás 22,30 h, no auditorio
Caixa~igo. O Sal da Vida é
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• Ja está na Rede umha nova pági• · Aluga-se quarto nun piso para
na web independentista galega
compartirmos. Con terrac;a. Bon
chamada Gafiza Resistencia. Nela · prec;o. Endefec;o: República Arxenti~
atoparás contidos tam interessantes
na, 42-7º A. Compostela.
coma o anteprojecto de Constituic;om
Galega publicada por APU no ano 93
• Por non poder atendelo, véndese
ou ligagons a outras páginas indepenlocal acondicionado para pescadentistas como Freedom for Galiza,
cteiria (qu similar) próximo á zona noGaliza Ceive ou Adiante na /uta! O
va da Florida en-·Vigo. Perguntar por
enderec;o é: www.ctv.es/USERS/vilanAna no (986) 20 67 20 .
costa/galiza.htm.
• Defendemos· a nosa lingua gale• Vem-se de publicar a página web
ga do Bierzo. Contacta con Fa/a
do sindicato Estudantes Indepen- .· Ceibe, Avda. del Castillo, 201 B, 2Q
dentistas (El), na que se pode atoC. 24400 Ponferrada . .
par desde informagom sobor das
nossas actividades até como con •
• Rias Baixas da Galiza en Asatactar e organizar-te com nós . O en' dos-Rianxo, vendo ·c halet duas
derec;o é: www.ctv.es/USERS/vilanplantas mái$ garaxe e 2.520 m•
costa/ei.htm .
de terreo ou cambio por piso en
Pamplona, Madrid ou Salamanca.
Ideal para construir unha residen• Véndese casa en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte
cia da terceirá idade. Teléfono 923
natural, viña, frutais. As persoas inte26 76 57 .
resadas poden chamar ao telf. (986)
20 24 86 .
• Por só 1.000 pta, recebe na casa
os libros Ruido de motos, de Kiko
•Venezuela: Foro Solidário Galego.
Neves, e Quen nos defende a nós
Asociación constituída en Caracas
dos idiotas? de lgor Lugris , poecoa que pretendemos cortribuir a fomarios editados na colección de po·
mentar a solidariedade entre os galees ía "Letras de Cal ". Ingresa na
gos . Organizamos foros e publicamos
conta nQ 2091 /0393/31 /3040000802
folletos . Porén precisamos material,
de Ca ixa Galicia os 200 pesos e
mándanos a certificación a : Asoespecialmente publicacións . Agradecemos ás intitucións, asociacións, etc
ciación Cultural Amaía, Apartado
que poidan colabo rar, nos fagan os
142 de Compostela. En breve receenvíos ao seguinte enderezo: Calle 3barás ambos os libros .
8 , Edf. C-208, piso 1 (Villaronte), La
Urbina 1070, Caracas, Venezuela. O
• Coleccionista de pins de temática
nacionalista desexa contactar con
FSG ten capacidade para oganizar
conferéncias mais non dispón de funpersoas coas que poida trocar ou
dos para financiar pasaxes ou pagar
mercar. Poden ser de calquer tipo, pohonorários, podemos facernos cargo
líticos, sindicais, culturais de bandeira,
da estadia en casas de familia.
e de calquer época. Chamar ao teléfono (981) 57 46 35.
•Últimas cópias do Falcatruada'zine n 2 1 e proxlma aparlc;om do n 2 2,
• Véndese baixo comercial con
com entrevistas a Prap ' s, Skunk ,
cámara frigorífica de 48 mª en Foz.
Desfeita, Orgullo Obrero, Diskatokan
Local ización céntrica (A cámara tae outros ... Póde-lo conseguer por 20
mén se vende por separado). Infórpessos ou de balde se mandas umha
mese nos teléfonos (982) 58 15 60
colaborac;om. Escreve a : Ram iro Vie 58 60 93 .
da! Alvarinho , Rua do Viouteiro , 5.
15179. Lians- Oleiros. A Corunha.
• Regala-se cadelo de dez meses,
precioso macho de tamanho meáo,
cruzamento de pastor alemán e schu• Kañakore, programa de música
combativa. Atoparas ; nos no
nauzer. Teléfono (981) 57 30 61.
103.4 do te1:1 dial (Radio Cuac) todos os Venres de 19 a 21 h. Musica
• Xa iniciamos os cursos de idioma ruso en vários níveis na Asoanti-comercial, contra-información e
ciación Máximo Gorki de Vigo . Taprogramas monográficos sobre temas de interese.. Os Sábados , de
mén os cursos de xadrez para ne18 a 20 h. Distribu idora de material
nes e adultos . Máis información de
alternativo no C. S. Semente (A
17 a 20 de Luns a Venres no (986)
Paz , 16. A Coruña) .
22 44 57.•

o nome do disco que gravaron Uxia e Pimemel xumo
coas cantantes de Castela e
do udán, Maria Salgado e
R ha.
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Horizontais
l. Eloxian, loan 6. NeseJugar 7. Contracción
9. Río que pasa por Padrón- 11. En sentido figurado, vello, anticuado 13. Por en orde 15.
Que non ten roupa 16. Evito unha dificultade
18. Lazo que ao tirar.se aperta .máis 20. Inacti,
vo; sen vida 22. Árbor~ da.familia das taxáceas
24. Confía nunha persoa· 25. Sorrí 26. A parte
ancha do remo 2 7 . No plural, combinación
dun volume de oxíxeno e dous de hidróxeno.

Verticais
l. I:rotexa, v1x1e 2. Nese. lugar 3. Esperte 4.
Ao rev.és, xeito particular de soar. unha cousa
5. Dise de calquera voz con respecto a outra da
mesma asonancia 8. Encher de luz e claridade
10. Ao revés, deus exipcio 11. Semideus dos
campos e as selvas 12. Prefixo designativo de
negación 14. Escolleu 17. que non teñen p9is
19. Escoita 21. A persoa coa que falamos 23 .
Indignación, irritación, furia 25. A parte ancha do remo.•
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QUIQUE FERNÁNDEZ

Fernández (O Máis Plus,
"Paródia Nacional"), actua
no TQM El Rincón de los arciscas, o Venres 6 e Sábado 7
a partir da 12,30 da noite.
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O Domingo 8 ás 20 h , o
Caixavigo acollerá a actuación Lizadia ' 98 (Aso ciación de Gaiteiros Xistra
de Coruxo).
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O C.entro Andaluz de teatro
representará a obra de García Lorca, Yerma. O Venres
13 , no Centro Caixavigo.
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O sal da vida é o título do disco que presentan Xesus Pimentel, Uxia, Rasha (a quen vemos no estudo de grava·
ción), e Maria Salgado en VIGO.
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Unha dúcea de árbores:
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA
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•TEATRO

A CASA DA AMÉRICA
Iste Xoves dia 5 a compa-

ñia Factoría Teatro subirá
ao taboado para cenificar
a obra A casa da América.
En dependencias do concello t
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Siniestro total actua o Xoves 5 en Vigo.

JI

·z

sre::>pl;}f\.

AO CALDO DE LETRAS

HISTORIA XERAL DE
GAUZA

O Xoves 12 ás 20 h, terá
lugar na Casa da Cultura, a
apresentación do libro História Xeral de Galiza de edicións A Nosa Terra. A
apresentación contará coa
intervención de Francisco
Carhallo e Xosé Castro
Ratón.
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Durante séculas os mostéiros facian xeló para conservar alimentos durante oano efacer refrescos

As casas da neve, a anterga indústria do frio

MANUEL CIDRÁS

A

s sorprendentes declaracións de Luís María
Ansón denunciando
.
un escuro contubernio para
argallar unha operación mediática orientada a forza-la
caída de Felipe González están a remove-las entrañas do
sistema como se fose un cólico agudo. Se cadra lago todo
queda nun desarranxo intestinal. A ocurrencia de Ansón, que segundo Amedo está
inspirada por Vera, sempre
polo medio, ten o ar ma de
vendetta. No PSOE ven confirmada por confe i n d parte a célebre teoría da éon piración e, con ela, a aída d
túnel no que eles mesmo se
meteron. Xa o dixemo aquí
algunha vez: que Amedo cobrou por darlle á lingua, logo
os GAL non existiron. Qu e
Ansón se xuntou con Pedro
]. e outros coma eles para alvar á Patria, lago non houbo
corrupción nin guerra suxa.
A léxica da comunicación é
implacable: o cadávere convértense en espíritus e o ladróns ían por libre.

-0- XAN CARBALLA

Algo máis dun século de
electricidade fixo rotinário o
uso do frio como principal
conservador de alimentos. O
que para nós é habitual foi un
grande problema sempre, sobretodo en latitudes máis tépedas. Se na antiga Helvécia
pérdese no tempo a memória
do uso do xelo como conservante, na Galiza quedou a pegada das "casas da neve" ou
neveiras, que governaron como negócio industrial os
grandes mosteiros galegos.
Desde a Catedral de Santiago a
conventos como Celanova ou
Acibeiro, as congregacións monásticas amasaban p_or onde se
instalaban o seu poderío económico co control destas proto-indústrias do conxelado. De sem-_
pre para a conservación de alimentos tiña que se facer uso do
aceite, da salgazón ou de diferentes espécies. Ainda que se
sabia das propriedades do xelo,
en boa léxica non era material de
doado manexo, polo seu carácter
perecedoiro. Emporiso sorprende
a pouca difusión que ten o coñecemento das "neveiras" dos mosteiros, como fixo ver hai poucos
días o históriador Miguel Anxo
González, canónigo arquiveiro na
Catedral de Ourense, nunha conferéncia impartida, precisamente,
nas reconvertidas instalacións do
Mosteiro de Celanova.

O Mosteiro de Acibeiro suítia de xelo a várias cidades

o que fixo rentábel esta indústria .
porque nos veráns vendiase o xelo desde os próprios mosteiros,
aonde ó baixaban palas noites
desde as casas da neve. Proba
da importáncia é tamén que o
gravamen estabelecido por esta
venda, segundo a documentación
catedralícia, é dun 25%, o que
provocaba unha grande morosidade e. mesmo a existéncia clan-_
destina de neveiras.

As casas de neve eran construccións pechadas, feitas en montes
de altura variábel, nas principais
O debezo polo uso do xelo non
cordas do país. Construianse en
se limitaba aos seus usos como
pedra un ou vários pozos, comeconservante, tamén se empre- .
gába para a elaboración de renentemente drenados, de entre
catre e oito metros de diámetro e
frescos, como o hidromel ou a.
case tres de profundidade. Para
laxa, hoxe pura curiosidade
a elaboración do xelo aproveitáhistórica. Porén situarse nesa
base a neve e tamén o lazo natu- · dificuldade é importante para
ral formado coas xiadas, que se
entender a singularidade das·
deitaba nas "neveiras" e despois
dietas en zonas do interior nas ·
era comprimido fortemente.
que o consumo de peixe eran
un verdadeiro luxo.
Segundo as explicacións de M.A.
González os estudos de climatoUn mapa
loxia histórica, ainda que pouco
da indústria do frio
desenvolvidos, falan dese periodo como de "pequena glaciación",
No número inaugural da revista

.

gal~s.

Terrada Sociedade Galega de
Xeografia (ano · 1984), Xavier
Fernández Nogueira avanzaba
un primeiro mapa de localizacións destas neveiras espalladas ·palas terras altas de Galiza, algunhas ainda en estado
aceitábel de conservación como as de Petán, na Cañiza.
Cita ese tráballo como hipótese
a introducción destas técnicas
por parte dos romanos, ou en
suxeréncia máis posíbel o labor dos monxes cistercienses,
apoiado nas afirmacións de António Rodríguez Fraiz na sua
monografía sobre o Mosteiro de
Acibeiro: "Todos os grandes
mosteiros do císter na Galiza tiñan neveiras, polo menos para
uso próprio".
Nogueira dá canta deste mapa
. de neveiras, ás veces situados a
bastantes quilómetros de onde
os seus donas, como as de
Compostela, pola serra de Candán. As máis meridiqnais son as
da Paradanta de Franqueira, a

•SUPER OFERTA
e SUPER OFERTA •
-

cuxo mosteiro pertencian. Cara
ela, na aba Norte do Coto da Vella, a 900 metros, sube o "Camiño da Neveira", e ainda se conserva aceitabelmente. A controlado polo convento de Celanova
está no lugar chamado "Casadanebi". Na Serrado Pedroso hai
várias, todas elas perta dos 900
metros de altura; no Suido, en
Petán, no Tourón, ... moitas delas
agachadas para descoñecemento do fisco. Fernández Nogueira
talaba en 1984 que "só nas serras cenicenses coñezo catorce,
e segundo os topónimos (As Laceiras, A Naveira, Fonte da Neveira .. ) pódese facer o seu seguimento por todas as zonas frias".

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

APARTAMENTOS 4 PERSOAS IH>
DESDE

México ••• ••••• ••••• •••• 89.900 Quarteira •••••••••••••••••~ •••••••••••••••••••• s._1_00 pta/noite
Caracas •••••••••••••••• 89.900 Vilamoura ···~······················· ·········· 10.600 pta/noite
Bogotá ••••••••• ~ ••••••• 89.900 Montechoro •••••••.••••••••••••• ••••••••••••• 10.200 pta/ noite
Johannesburgh ••• 103.900 . Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450 pta/noite
Bu~mos Aires ••••••• 110.000 .Praia da Rocha ••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 6.000 pta/noite
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VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO

MINHO EXPRESSO
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SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 • 35151) 82 01 300- FAX 07 351 51 8201309
_

Pareceque n n había 1t1 para todo e An 'n protcsm. O
que
á luz é ad c mp ición clun m d l p lítico qu ·
dá noxa. Xa digo que vai resultar que n n pa ou n ada.
Todo pecaron, l g t d
son santo . +

VOLVER AO REGO

SUPER
OFERTA e
.

AlGARVE I SEMANA SANTA

·

,

Este xeógrafo razona que a
abundáncia de neve e xelo armacenábel debia ser grande porque
non se erguían case nunca as
casas de neve en lugares de difícil acceso. Rodríguez Fraiz canta
que só desde Acibeiro e as neveiras que controlaba, surtise a
xelo a Pontevedra, Santiago e
mesmo á Coruña.•

ÚlTIMA HORA!!
New York •••••••.••••• 62.000
Miami •••••••••••••••••••
69.000.
Hong Kong ••• •••••• 102. 900
Orlando •••••••••••••••.• 65.000
Rio de Janeiro •••••• 89.900
Santiago de Chile •• 89.900

Durante unha década o sistema político español su tentouse sobre dous únicos piares: o feUpismo e o antifelipis mo. O felipismo foi un
caudillismo que fixo aniñar
babeo o s u manto a dexenración máis burda da maquinaria estatal. O antifelipi mo
foi unha ideoloxía que aglutinou unha rara me tura de intereses espurio baiJ<o a pa1xón de liberar a E paña do
xugo felipi ta, e de pa facer
sitio a outro .
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VALEN~A

DO MINHO

E·Mail: viag~i:_1sminho@mail.telepac.pt

A

.L

braio, surpresa, extrañeza, causa Internet.
A revolución, din. O .
acontecemento máis importante desque Gutemberg inventou a imprenta ou se cadra desde que alguén ideou a
roda.
As vidas de todos cambiarán,
pero quizá non tanto como a
de Desi, unha persoaxe analfabeta que retrata Miguel DelLbes en La hoja roja. Desi "extráñase de que encerrando unha cuartilla nun sobre e pegando n este un selo de 0,80 levase á sua irmá os seus pensamentos sen necesidade de intermediários". •

