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Baltar
e as liortas intern as

A UE asumirá as funcións do Banco de España
que desaparecerá a fin de ano
0 Centro Dramático Galega representará
en ccrstelán

FUNDADO EN 1907

Duplican onúmero de tractores eotempo das mobilizacións, súmanselles cargos
da direita epoñen en evidéncia apolítica represiva de Diz Guedes eFra9a

Os tractores golean ao PP

do PP

O PP tanto na Gal iza como en Madrid 1
1

En Decembro de 1996 A No a Terra informou en primeira páxina e con todo luxo d detall , s bre o enchufismo qu caracterizaba a política de per oal da O putación de Ouren e. Pero e te
periódico non descubriu, nen sequ r daqu la , alg que non ouberan xa todo o curen án (ou todo s lugue e ca o de que
nos puxesemos a falar da Depuración de Lugo). O grave non é,
xa que Lago, a notícia, enón a paciéncia coa que a povoación
asume a substitución, en grande parte de Galiza, do Estado de
direito polo Estado de corrupción. O clienteli mo é algo tan
inerente ao PP que non caberia entender os resultados eleitorais
pre cindindo da ua existéncia.
Pero o clientelismo non é unha lacra secular, étnica ou xenética, senón que chanta as suas raice entre a povoación grácia á
que as Deputacións son praticamente as únicas "indústrias,, das
províncias do interior e de parte de Pontevedra e A Coruña .
Cando se cercea, por exemplo, a produción leiteira, a xente
. queda abrigada a depender do cacique e da ubvencións ara
sobreviver. O estado de emerxéncia é tan profundo que on
mesmo os próprios fillos dos privilexiados o que e arriman ás
prazas de funcionário subalterno.
Noutro país, os cachorros do poder ocuparían os cargos directivo
de empresas privadas de pre tíxio, máxime profesand como profesan a ideoloxia neoliberal. Eles, mellar ca ninguén, dem tran que
aqui estase a praticar a política do sálvese quen poida.
Pero hai unha pergunta que facer. Porque, endo un tema tan antigo, xurde agora a polémica?
Cabe falar do traballo opositor do BNG e mái d P OE, p r i
non é unha n vidade. A explicad n de vir d
al bra d róprio Baltar: "Non admito que ninguén da rua Xén va de Madrid
me turre das rellas,,.
Velai o novo dato: a li rta n e ·d PP c mezan a air
rior. Só iso explica tamén o relev dad á n tfcia p r meio
municación da órbita popular. •

MÉRCORES DE CINZA
Miguel Anxo Murado
Despois de Ruído da guerra
vén o Mércores de cinza.
Relatos intensos que non permiten
a indiferencia do lector e que
confirman a Murado e.orno
· un dos escritores máis necesarios
nas nosas letras.
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mudando o seu discurso sobre a cuota láctea ao mesmo ritmo

que os tractores se ian concentrando nas estradas galegas, até infrinxirlle a Fraga lribarne unha das suas
máis grandes derrotas. Desde os sind icatos agrários convocantes 1 SLG e UUAA1 témese que só sexo unha estratéxia desmobilizadora e anúncian que seguirán coas protestas se non se otallan as multas polo cuota láctea.
Aspecto
da tractorada en Lugo.
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Mália ase_gurar que o Governo
non pode facerse cargo da mul-·
ta porque o impide a UE, o mesmo dia 6, a ministra anunciaba
qu~ se porán a disposición dos
productores sobrepasados subvencións para que non teñan
que pagar _máis que o 50% das
sancións. Pola sua banda, frente ás contundentes ameazas da
anterior tractorada, o presidente
da Xunta limitábase, nesta ocasión a asegurar que "dentro da
lei, que os gadeiros fagan o que
queran, pero tora, o que podan".
A oferta da ministra de Agricultura era recebida polos cqnvocantes máis como un intento de
desmobilización que pomo unha saida para os produtores.
Segundo Lidia Senra, secretária xeral do SLG, a única solucfón pasa por retornar as negociacións, habilitar unha moratória para a aplicación da superta:xa até que non se acade ün ·
incremento de cuota e que as
explotacións galegas consigan
unha média de produción semellante ás explotacións euro. peas. En todo caso, os responsábeis sindicais avaliaban como. un "rotundo éxito" a tractorada, recoñecian como positivo o cámbio de actitude dos governos central e galega, perq
anunciaban que se non hai negociación convocarán unha nova mobilización para o próximo
mes de Abril.

· Duas xornadas de ·tractores
Ás 11 da mañá do Venres 6 de
Marzo comezaban a concentrarse os tractores nas vifas e cabecei ras de comarcas prod.u.toras
de leite. A mediodia, o número
de tractores participantes na
mobilización superaba xa aos
da anterior tractorada e contra a
noite duplicábase.""'Na capital galega a cifra incrementábase por
. momentos, pasando dos trescentos das primeiras horas da
mañá aos máis de mil ao chegar
a noite. Comarcas como Santiago, Carballo, Meira, Santa Comba, Vilalba, Ribadeo, Lalín, A
Estrada, Silleda e a própria cidadé de Lugo sumaban xa un número próximo aos 7.000.
A evidéncia contradecía os dados oficiais· tirados desde a "Delegación do Gov_erno onde só se

Sen incidentes

Concentración na chaira de Salgueiriños en Santiago.

recoñecia a preséncia nas estra-·
das de 1.200 tractores· na primeira xornada e de 2.800 na segunda, frente. aos máis de
~ 0.000 que, segundo as organi-

A. PANARO

zacións convocantes, UUAA e
SLG, participaban. Pésie estar
moi lonxe -a cifra oficial "própria
da realidade virtual na que vive
este governo", tal e como a defi-

Tanto a xornada do Venres como a do Sábado transcorriron
sen incidentes agás no caso das
cargas policiais de Meira e Ribadeo. En Melra, o corte de tráfico
remataba ás oito da tarde do dia
6 cunha carga policial e a-detención de dous dos manifestantes,
Pasa á páxina seguint.e

·Cen sancións de 150.000 pesetas
na tractorada do 20 de Xaneiro
Na tractorada do 20 de Xaneiro,
a Delegación do Governo abriu
expedente sancionador por alteración da arde pública de forma
indiscriminada a perta de cen
tractores ao amparo da Lei Corcuera. Fontes do Sindicato Labrego Galega indicaron que nunca viran exped~nte? semellantes
e que estes teñen como obxectivo o amedoñamento dos participantes nas tractoradas.

con sancións de tráfico por esde labregos, a. Delegación do
tacionar mal nas estradas, pero
Governo abriulles un expensanción fara anulada tras un redente sancionador por desorcurso na sala do contencioso
des con risco para a povoación
por cortar o tránsito. A sanción
administrativo no Tribunal Superior. Contado, aquelas dilixén proposta é de 150.000 pesetas
cias non foran tan graves poren cada caso. Tamén se impuxeron multas de
que non se imputráfico a todos os
ñ an ao amparo
da Lei Corcuera,
proprietários de
tractores que ti- Segundo o SLG, xa que daquela
ñan algun incumnon estaba proas multas
mulgada.
primento.

A Subdelegación do Governo de
Lugo abriu expedentes a todos
os tractores que se concentraran en Baralla por infración da
arde social ao amparo da Lei
· Orgánica de Seguridade Cidadá
1/92, coñecida como Lei Corcuera. A proposta de sanción fói
de 150.00Q pesetas ·ª cada tractor. A maiores, a Garda Civil pediu a documentación a todos os
tractores e impu,xo unha sanción
de tráfico a aqueles aos que faltaba algun papel na documentación ou que tiñan algun piloto
fundido. En Guitiriz, as sancións
só se impuxeron aos organiza- dores do acto de protesta.

pretendian
A apertura de esPortavoces do
Sindicato Labretes expedentes
amedoñar
go Galego indicaadministrativos,
ron que as mulsegundo un poraos labregos.
tas están na pritavoz da defensa
do Sindicato Lame ira fase das
brego Galego, tealegacións, en
espera da resria como obxecto
o amedoñamento
posta do Delegados participantes
do do Governo,
Xan Miguel Diz Guedes. Desna tractorada porque "un labrego prefire. comparecer ante un
pois pasarán á via administratixuízo de faltas que ter que
va e se segueh adiante apreafrontar unha sanción de
sentarán un contencioso diante
150.000 pesetas". A respeito
do Tribunal Superior.
das multas de trafico, o recurso
á sua imposición por parte da
A estratéxia dos recursos é que
Garda Civil débese a que "é
se houbese infración o fiscal temoi difícil recorrilas".
ria continuado co procedimento
penal, porque o Código Penal
A maiores, a Delegación do Gocontempla unha falta que é
verno fixo unha proposta de exigual que a sanción qu~ se quer
. pedente para o Sindicato Labreimpar.
g o Galego e Unións Agrárias
Na tractorada de 1990, a Delecunha multa de 250.000 pesetas
gación do Governo multara a topara cada organización por ser
as convocantes da tractorada.+
dos os tractores participantes

_ En Compostela o mesmo 20 de
Xaneiro houbo trinta detidos.
Abertas as correspondentes di_lixéncias prévias por desordes
graves no xulgado, o fiscal pediu o arquivo de todas as denúncias estimando que non habia falta. · Posteriormente a todos os detidos e a outro grupo
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Ven da páxina anterior

porque xa se conseguira un incremento de cuota e as multas
por sobreprodución estaban .pagadas. Entre os asistentes había productores sobre os que
pesan multas que ascenden até
os 2 millóns de pesetas.

un deles, Antón Ledo, representante do SLG. Ao dia seguinte
os concentrados cortaban de
novo a estrada cunha barricada.
,Outra carga policial, neste caso sen detencións, pero con tres
contusionados, remataba co paseo a pé dun grupo de gadeiros
que tentaba de cruzar a Ponte
dos Santos en Ribadeo.

No decurso da tractorada, tamén en Vila de Cruces, os viciños advertiron como o presi, dente da cooperativa pasaba a
cada pouco pala zona onde se
atopaban concentrados os tractores para controlar ··aos asistentes. En numerosos concellos
da comarca do Deza foron os
próprios concelleiros do PP os
encarregados de porse en contacto cos viciños para impedir
que se mobilizasen.

A tranquilidade estivo favorecida pola menor preséncia de antidistúrbios e o cámbio de actitude da Delegación do Goverrro. Na anterior tractorada os
esforzos da administración centráranse en tratar de impedir
que os tractores chegaran aos
pontos de concentración, recorrindo á estratéxia das ameazas
e mesmo impedindo a libre circulación de veículos ao atravesar no médio das estradas as
grileiras policiais.
Daquela as inxustificadas actuacións das forzas da arde ,
con cargas indiscriminadas en
todo o país, no canto de conseguir desmobilizar. provocaron
un rexeitamento social xeralizado , que se plasmou na manifestación en defensa dos Direitos Fundamentais do pasado
14 de Febreiro. Pala contra,
nesta ocasión só os pontos
máis conflitivos amosaban unha preséncia policial considerábel . como é o caso dos antidistú rbios cargados con metralletas , despregados na entrada da
autovía en- Baralla, para asegurar a fluidez do tráfico na saida
cara a Meseta ao igual que nas
saidas cara Asturies.

Mália as ameazas, moitos dos
gadeiros achegáronse aos pontos de concentración da zonade Silleda, nun primeiro momento sen· os tractores, para
comprobar se os demais pro- ·
ductores se atreveran a asistir á
mobilización. A maioria , ao
comprobar que outros labregos
participaban voltaron ás suas
casas para coller o tractor e sumarse á protest_
a.

..

.l®'1i~

Apoio social

Actuación caciquil
Sen embargo, a estratéxia das
ameazas mantívose substituindo, desta volta, á Garda Civil
polos caciques locais , que se
mobilizaron para facer visitas
palas casas ou para chamar
por teléfono aos viciños. O caso máis grave de coaccións rexistróuse na zona de Silleda ,
onde até pasadas as catro da
madrugada do dia 6, membros
de Xóvenes Agricultores fixeron
chamadas telefónicas aos gadeiros para pedirlles que non
sairan cos tractores asegurándolles que xa estaba todo solventado e que non terian que
pagar a multa.
A actividade de Xóvenes Agricultores non se limitou a desmobilizar aos productores se-

A. IGLESIAS

Aspecto da concentración de Lalin.

nón mesmo a tratar de impedir
que asistiran ás asembleas
convocadas polos sindicatos
UUAA e SLG. No caso concreto

do concello de Vila de Cruces,
XXAA celebrou unha asemblea
cos labregos o pasado 1 de
Marzo, xusto o dia anterior da

convocada polo SLG.-No decurso da mesma asegurouselles
aos gadeiros que a mobilización
non tiña ne·ngunha utilidade

Á mobilización sumáronse con
paros, peches e mostras de solidariedade numerosos coleitivos sociais, asociacións de estudantes e empresariais, comerciantes, centros de ensino,
sindicatos e forzas políticas. O
campus da universidade de Lugo, onde se atopan as faculdades de veterinária, peritos agrónomos, agrícolas e forestais ,
decretou un peche institucional.
A Asociación de maioristas e
minoristas zoo e fitosanitários
de Galiza publicou un anúncio
nos xornais cunha lenda na que
manifestaban que "as comerciais veterinárias de Galiza solidarízanse cos problemas dos
gadeiros galegas". Moitas das
escalas das comarcas productoras pecharon as suas portas e
a outras xa non asistiron os alunas. Os estudantes de ensino
médio e universitário tamén se
sumaron aos paros e ás concentracións, ao igual que fixeron comerciantes das vilas que
viven do leite. En Betanzos,
participou na mobilización Xosé
Maria Calo, presidente da cooperativa que controla Leyma e
en Compostela estivo xunto cos
seus viciños un concelleiro do
PP en Frades.+

Tripla derrota do PP
A capacidade mobilizadora dos galegas non ten
parangón neutras partes do Estado como se puxo de
manifesto na recente tractorada, contrastando coas
tan cacarexadas manifestacións olivareiras que se
celebraron unha semana antes en Andalucía.
Contraste que tamén se evidéncia no distinto raseiro
de medir estas demandas e de asumilas como
próprias polos distintos médios de comunicación, autóctonos e foráneos (de pouco valen empresas
mediáticas galegas se se comportan como as de fóra).
Máis que o éxito da tractorada, doblando en tempo ·e
en participantes á celebrada un mes antes, pésie aos
incidentes, ás multas e ás intimidacións da Guardia
Civil precedentes, é preciso destacar o cámbio que lle
abrigaron a dar ao PP. Desde o Delegado do Governo,
Diz Guedes, até o presidente, Fraga lribarne, ao
conselleiro Castor Gago e outros cárregos do PP,
pasando polos cronistas a soldada partidária que
remataron chamando á negociación, tiveron que
musar na sua estratéxia, cando non foron a ceacu,
ante o empuxe da cidadania.
Seguramente parte da culpa tívoa a manifestación do

14 de Febreiro en protesta contra a política represiva
do PP que estaba a conculcar as normas
democráticas máis básicas. Como se demostrou nesta
ocasión, non eran os labregos, nen·os sindicatos, nen
os políticos, os que pretendían unha confrontación
directa como acusaban desde os governos con
soflamas incendiárias que tentaban criar un clima de
enfrontamento social. Os causantes daqueles
incidentes foron as ardes directas impartidas á Garda
Civil e á policia para que inipedisen o dereito de
manifestación. Esta vez a intimidación trocouse,
nalguns casos, en colaboración, mesmo por parte de
policiais locais, comandadas polos próprios alcaldes.
Pero nen sequer foi esta a derrota máis grande do PP.
O que lle dá verdadeira dimensión á protesta nas fileiras
da ·dereita foi a participación de moitos dos seus
concelleiros e mesmo de alcaldes que, de novo nesta
ocasión se mesturaron cos manifestantes, pésie ás
presións políticas exercidas palas direccións. Neutros
casos, cargos eleitos db PP, membros das suas
direccións comarcais e provinciais, ma.ndaron aos seus
tillos cos tractores, convertíndose en membros moi
activos da protesta. Nesta contradición interna é onde

reside o auténtico perigo para o PP. As protestas contra
a cuota láctea non son unha bandeira dos nacionalistas
para debilitar ao PP como se fartaron de publicitar,
mesmo telefónicamente a noite anterior, senón unha
reivindicación estratéxica, nacional, que lle afecta
directamente ao conxunto da povoación e, moitas
veces, en maior me~ida, a bastante cargos populares.
Só cumpre agora que este cámbio de postura en
relación coas manifestacións, a sua derrota, leve
tamén emparellado unha nova actitude para resolver- o
problema da cuota láctea. O Governo galego sabe que
hai moitas maneiras de facelo. Pode negociar de novo
coas empresas, avalar as multas, apresentar recursos,
asumir os pagamentos dun xeito veado ... O que os
labregos non poden, nen van permitir despois desta
vitória, é que comecen de novo as presións, as
· retencións das empresas, o intento de cobro das
multas ... Estanse a xogar non só o seu futuro e o dos
$eus descendentes, senón tamén o de Galiza como
nación diferenciada. Nesta capacidade de presión van
ter moito que decir as bases rurais do PP, por ser, de
momento, a arma a quemáis lle temen.+
'A NOSA '!'ERRA
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Denúncian que 170 traballadores da deputación están ligados ao PP, c9mo xa publtcara ANosa Terra en 1996

Baltar asinou nun

'ª"º 31 Ocontratos eventuais

..,

·*PAULA BERGANTIÑOS

Primeiro éntrase cun contrafo
eventual, 31 O nun ano. Despois
fanse unhas oposicións con
bases á medida. Así é como
entraron na Deputación os 170
traballadores ligados ao PP. En
Decembro de1996 A -Nosa Terra denunciou a situación baio título Baltar S.A., a empresa do PP de Ourense . Agora o próprio presidente da Deputación insinua que as denúncias colleron transcendéncia
polas liortas internas do PP_.,

xo

Baltar pr:oporciona emprego na
Deputación que preside a perto
de 200 familiáres de deputados,
cargos l)lUnicipais e· militantes
do PP. ·E o ·último listado de nomes que manexan. os grupos da
opos·ición. En Decembro de
1996 no número 756 de ANT xa
se denunciaba a maquinária de
poder eleitoral que os conservadores en Ourense engrasaban
desde a Deputación. Amparado ~
nunha lexislación que lle permite ¡:f3
decidir persoalmente; Baltar fixe- ~
ra nese ano 31 O contratos even- <i
tuais usando para iSO até sete
O próprio Baltar (na foto) insinuou que as denúncias están a transcender polos liortas internas do PP. "No partido puxen a algun no seu sitio e cecais
números de patronal diferentes
iso teña algo que ver", comentou. Sobre estas liñas, portada de A Nosa Yerra na que se denunciaban as irregularidades na Deputación de Ourense.
dun total de 17 rexistrados.
rensana". A nora de Baltar, Oiga · plica Conde . .Os nomes publíde Cartelle, a tilla do actual alcalgos públicos do_ PP que trabaMojón, unha licenciada en Hisllan ou tr·aballaron para a Depude de Xinzo de Límia, o tenente
canse coa lista dos aspirantes
Pese as reiteradas denúncias da
tória e Xeografia da rama de Arque apresentaron a solicitude.
tación de Ourense ascende até
alcalde do PP de Leiro, o sobriño
oposición as irregularidades tarte, ven de aprobar unha oposi170. "Utilizan a Deputación codo tenente alcalde do PP de Ridaron máis dun ano en topar eco
Desde o Xoves 5 os grupos da
mo unha sucursal do PP á que
badávia e número 7 das listas do
ción libre a unha praza para o
nos médios de comunicación.
Departamento Cultura que xa
oposición tamén teñen solicitamobilizar cando é necesário", siPP nas municipais, as duas tillas
Neste sentido o própio Baltar ten
desempeñara como contratada.
da unha reunión urxente da Conala Manuel Conde. "O posto de
do concelleiro do PP do Barco de
insinuado que as acusacións de
Requeriase unha licenciada en
misión de Persoal para analizar
Valdeorras, o número 13 nas listraballo e un ben moi preciado
nepotismo na Deputación de OuXeografia: e História da rama de
tas do PP nas municipais no Carque' permite exercer un control
o acontecido coas probas seletiren se sairon do próprio PP. O
vas convocadas para cubrir as
Arte e un dos exercicios consissocial moi ir:nportante", engade.
balliño, un irmán do concelleiro de
BNG ven de apresentar unha initia en redactar a "convocatória
Vilamarin , o irmán do número 3
prazas da oferta de emprego de
ciativa na que pergunta a Xunta
dunha sesión ordinária ao Pada lista do PP nas municipais en
1996 e 1997. PSOE e BNG van
Na Deputación están as duas nose ten previsto abrir algunha intronato do Teatro Pronvincial",
estudiar todos os contratos e en
ras de Saltar -que ten ao seu tillo
Verea, o número 7 nas municipais
vestigación e o portavoz do PP
un dos cometidos de Oiga Moen Teixeira, o número 4 de Amocaso de detectar irregularidades
como delegado provincial da Conno Parlamento, Xaime Pita, xa
jón durante os seus últimos caeiro, o número 2 en Trasmirás e o
pasarán a documentación a
sellaria de Agricultura-, os tres fise mostrou favorábel a que a
tro anos de. traballo no Teatro. >
mans do fiscal. En Decembro de
llos e unha nora de Benito Gonzámembro de Novas Xeracións CarCámara debata o asunto.
lez, secretário xeral da Deputalos Castiñeira, tamén toparon so1996 o BNG xa reclamaba
A falla dun exame non eliminatótransparéncia, un catálogo de
lución laboral na Deputación. Até
ción, o xenro e unha tilla do teNa actualidade a Deputación
rio para as catro polémicas prasoureiro. O tillo e a cuñada do defai uns meses tamén estaba en
postos de traballo e un sistema
mantén 170 contratos eventuais
putado provincial e alcalde do PP
zas de técnicos de Administrade contratación regular.
nómina o alcalde de Os Blancos e
que se seguen a realizar mediande Cea, os dous tillos e un parención Xeral -a partir das cales as
tránsfuga do PSOE, Xosé António
te decreto de presidéncia sen me11
vellas denúncias dos grupos da
0 PP utiliza a Deputación
te do alcalde do PP de Ergos, as
Ferreiro, que ergueu na praza
diar oferta pública. Destas contraoposición
sobre
irregulares
nas
principal da vila un busto en hoduas tillas e un xenro do alcalde
taci óns non se dá conta nen á
como -sucursal do partido"
contratacións e nas oposicións tido PP de Cortegada (que tamén
menaxe a Saltar. Despois de paComisión de Governo nen a Coveron eco -nos médios de comusarse do PSOE ao PP o alcalde
é deputado provincial), a compaOs grupos dq oposición afirman
misión Informativa de Persoal
nicación- ·dos 66 aspirantes tede Vilariño de Conxo, Ventura
ñeira do alcalde do PP de Peroxa,
que, entre funcionários e contra"Dous meses máis tarde -explica
ñen o pasto asegurado o tillo do
o irmán do tenente alcalde do PP
Sierra, tamén colocou ao seu filio
tados, o listado familiares e carManuel Conde, deputado do BNG
presidente da Deputación de Luna Deputación.
na institución- remítesenos unha
go, o tillo do deputado provincial
relación engadida a do resto dos
do PP de Ourense e .alcalde de
A. EmÉ
Tamén están cinco concelleiros
decretos". A realización destos
Monterrei, o tillo da alcaldesa de
do PP de Baños de Melga, dous
contratos eventuais favorécese
San Cibrán e deputada provincial
de Porqueira, un de Coles, un
nos presupostos para o ano 1998,
e unha tilla do ex alcalde de Oude Sarreaus, un de Nogueira de
nos que o financiamento para
rense. O Martes 1O o SNG apreRamuin, de Castro Caldelas,
contratos eventuais aumenta e os
sentou unha moción no pleno da
Verea, Rubiá, lrixo, Cualedro,
cartos para manter o cadro de
0 -PP ven de CO!].Sumar o asasinato mediático da radiodifusión galega
Deputación na que solicita a reBande, San Amaro e Pereiro de
personal fixo é inferior ao do paco reparto de frecuéncias que acaba de facer. Máis do 72% das emi~
petición de ·todo o proceso cun
Aguiar. Asi mesmo hai varóns
sad o ano. Aos 170 contratos
soras quedan en mans alleas e, algunhas das teóricas de capital pró~
novo tribunal, formado por sorteo
do PP con descendéncia famieventuais súmanse 117 persoas
pio poñeranse, ou xa están, ao servício das cadeas estatais ou trasna~·
público entre as persoas que leliar máis alá da Deputación. O
contratadas polo INEM que tagalmente podén formar parte del.
cionais. Non se trata só de impedir o desenvolvimento dun sector
ex alcalde de Xinzo de Límia,
mén dependen da Deputación.
Isaac Vila, ademais de ter unha
industrial autóctono nunha etapa histórica no que as empresas de
A oposición ainda non tivo acceunha sobriña na Deputación ten
Para ficar na Deputación sen
comunicación son estratéxicas, como noutro tempo o foron o aceiro
so a estes exámes porque non
unha filla no Hospital provincial
estar suxeito a temporalidade
ou o carbón. Trátase de pechar o mapa herziano (con . grandes difi~
teñen nengun representante nos
e a compañeira no lnorde e o
do contrato eventual compre paculdades para modifícalo para calquer Govemo que os suceda) e de
tribunais. As próprias bases das
deputado nas Cortes do Estado,
sar polo trámite das oposicións.
entregadlo a intereses contrários aos de Galiza. Detentar hoxe o
oposicións impídeno. Están forXesús Barros Dominguez, adeNestes casos o SNG denuncia a
control ou a propriedade dos médios de comunicación non só é o
mados polo presidente da Depumais de ter ao tillo na Deputa"criación de prazas a medida"
· único xeito de poder competir cos outros produtos, senón de pervivir
tación, un representante da Xun- - como ente diferS!nciado. O PP atenta contra este sector sabedor da
ción, ten outro herdeiro e unha
coas que facer fixas persoas
ta, dous funcionários do grupo A
nora no Hospital provincial.
previamente contratadas e ligasua importáncia e de que, sen médios de comunicación próprios, é
da Deputación e un representanCando o Hospital provincial dedas ao PP. "Non é difícil estabeimposíbel defender os out;os sectores produtivos, pero tamén a nosa
te da Xunta de persoal. "Nas bapendía da Deputación un grupo
lecer uns critérios para favorelíngua e a nosa cultura. E un paso máis, esteleiros, mar, agro ... , na
ses estabelécese a composición
de médicos denunciou que se
cer a estas p~rsoas nas probas
desfeita de Galiza. Un plano tan elaborado e pernicioso como a Do~
pero non os nomes e apelidos
estaban a outorgar prazas de
·-explica Conde- Requiren a
ma e Castración de Galiza posta en marcha -polos Reís Católicos.•
dos membros que son designaespecialistas a facultativos sen
sua titulación e valoran o trabados directamente por Saltar'', exllo prévio na administracón oua titulación requerida ..•

Asesinato mediático
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Cae unha pedra de mil quilos
das·obras da autovia en Barbantes

5

O Sábado 7 de Marzo unha pedra duns mil quilos de peso
caiu desde as obras da autovía das Rías Baixas en Barbantes rodando até deterse no valado dunha vivenda. O
feíto producíuse pala maniobra dun camión da empresa ·
que executa as obras e foi denunciado á Garda Civil polo
proprietário da casa. Os viciños da zona continuan mobilizándose contra a inseguridade das obras da autovía e o
perigo de desprendimentos de terra e pedras no monte.•

Aumenta a oposición viciñal
contra a empacadora de Vilaboa

As cadeas estatais levan anos incumprindo os mínimos de língua ede información local

OPP deixa definitivamente en mans "
foráneas o 72% da radiodifusión galega
-O- A. ESTÉVEZ

Corenta e unha emisoras novas
de FM foron concedidas polo
Consello da Xunta, tal e como
esta deu a coñecer o Xoves 5
de Marzo. A Cope foi a máis beneficiada na concesión ao outorgarlle once novas emisoras,
entre outros lugares na Coruña,
Vilagarcia e Pontevedra, seguida por Radiovoz, con nove. O
critério recollido nas bases de
primar aos grupos galegos foi
obviado nesta nova adxudicac i ó n; tanto o BNG como o
PSOE criticaron o favoritismo a
empresas afins ao PP. Particulares como Lufs del Olmo
ou Xan Ramón Díaz, receberon tamén licéncias. Pola sua
parte, o presidente da Xunta
saiu ao paso das críticas sinalando que se dera " certa prioridade " ás empresas galegas.
Das 109 emisoras que conformarán o mapa radiofónico tras
esta concesión , só 31 son de
propriedade galega. As cadeas
estatais saen reforzadas na concesión de licéncias , nomeadamente a Cope con 11 pero tamén Onda Cero con duas, a través da empresa Uniprex, e Antena 3, con unha, concursando
como Publicidad 3. O único grupo con capital galego beneficiado no concurso foi Rádio Voz,
con nove, ainda que segundo
afirmaron esta cifra só resposta
ao 17% das emisoras solicitadas. Tamén á Editorial Compostela, responsábel do xornal El
Correo Gallego, fóronlle adxudicadas duas na sua zona de influéncia: Santiago e Arzua. As
duas frecuéncias satisfaceron
c:ios responsábeis da editorial xa
que foran as solicitadas. Outro
xornal, neste caso, o Faro de Vigo, recebeu duas frecuéncias,
en Cambados e Vigo, anque o
grupo Moll , editor do periódico,
está radicado en Barcelona. El
_ Mundo é a terceira cabeceira
xornalística que se fai con duas
emisoras, A Coruña e Fonsagra-

da, e o Grupo Recoletos, editor
de Marca e con intereses en Via
Digital, faise con outra frecuéncia en Cangas.
Tanto o BNG coma o PSOE criticaron a concesión das licéncias
de FM, coincidindo na denúnCia
de que se "puxeron os intereses
galegas ao servizo dos méios
estatais". Os nacionalistas tan
fincapé na necesidade de que
Galiza cante con méios próprios
e de que as emisións radiofónicas se convirtan nun veículo para a normalización lingüística.
"Desde 1989, data na que se
concederon as últimas licéncias,
incúmprense os mínimos de
emisión de programación en galega e ten do en·canta a que empresas se lle conceden as novas
emisoras, non hai garantias de
que isa cambie", di a deputada
do BNG, Pilar García Negro. A
protesta do PSOE enmárcase na
guerra mantida entre a Cope e a
Ser p9lo control da comunicación. A Ser, que solicitara sete
frecuéncias, non lle foi concedida nengunha. "Foi o reparto dun
botín a favor dun méio que ataca
ao PSOE", sinala o deputado socialista Ismael Rego.
Para Pilar García Negro perdeuse
unha "boa oportunidade" para
criar un espazo radiofónico galego. "Ter emisoras galegas non
significa só que estean instaladas
xeograficamente no país. A concesión de licéncias é un síntoma
da auséncia de empresas galegas e á Xunta semella conformarse cunha Rádio Galega patrimonializada polo partido que está
no poder e, despois, cunha oferta
masiva de empresas privadas
sen vencellamento coa realidade
galega e -cuxo interese radica
máis en exercer o control da comunicación e en gañar cobertura,
que na rendabilidade. Algunhas
das zonas para as que se concederon emisoras están praticamente desertizadas polo que non
hai intereses comerciais e de audiéncia'', sinala a deputada.

lncumprimento
das condicións
As bases do concurso priman o
asentamento na realidade do país. "Valorarase preferentemente o
fomento dos valores e da identidade cultural e social da Galiza e,
en especial, o emprego do galega
na programación ", reza un dos
critérios para a concesión. Tamén
se retiren as porcentaxes mínimas de programación emitida en
galego, tanto na franxa diurna como na nocturna. No panorama radiofónico do país, sen ter en conta
os intentos normalizadores dalgu nhas emisoras municipais, a
p6rcentaxe de uso do idioma é ridículo. No caso da Cope, o uso
do galega limítase a un informativo na fin de semana e un comentário socio-relixioso diario, cunha
duración dun minuto e méio.
''Ten do en canta a convocatória, a
Cope teria que estar na cola da
relación de concesións'', sinala Ismael Rego. Neutras cadeas como
Onda Cero, senda o galega minoritário, aprécianse diferéncias
entre Lugo e Ourense, con maior
preséncia, e A Coruña e Pontevedra, onde é practicamente inexistente. A emisión en cadea relega a programación própria a un
segundo plano e converte a rádio
na Galiza, segundo Xosé Ramón
Pousa, vicedecano da Faculdade
de Ciéncias da Información, a un
"simples sistema de distribución".
Garcia Negro califica o concurso
de "reparto descarado tendo en
conta a confesionalidade política ·
e· moral da cadea qu,e resultou
máis beneficiada". "E palpábel
que son empresas distinguidas
polo desprezo á realidade informativa da Galiza'', engade a
parlamentária. Ismael Rego, pola sua parte, relaciona as adxudicacións cos cargos políticos
do entorno de. Manuel Fraga, referíndose concretamente a Xesus Parga, director xeral de Méd ios na Xunta desde hai dous
meses. Parga era até entón director da Cope na Galiza. •

Un grupo de viciños de Vilaboa estivo pechado no
concello desde a Noite de Mércores dia 4 deica a mañá de
Sábado· para protestar polas medidas represoras da
Subdelegación dQ Governo en Pontevedra é alertar á
opinión pública sobre as consecuéncias medioambientais da empacadora. Os encerrados mantiveron
unha asemblea diáría á porta do concello. Durante a
mañá do Sábado, máls de cincocentos viciños
apresentaron alegacións contra o proxecto da
.
empacadora rodeados dun intenso cerco policial. O
Ministério da Presidéncia contestou unha pergunta do
deputado do BNG nas Cortes Guillerme Vázquez dicindo
que o total de multas enviadas aos viciños chega a 230.
Destas só 62 progresaron como expedentes
sancionadores instados polo subdelegado do Governo
aos que se opoñen á empacadora. A Delegacion do
Governo Central ditou resolución en 116 expedentes,
deles 89 por 150.000 pesetas e 27 con 250.000. Os
expedentes foron rebaixados de un millon a un cuarto de
millón e na maioria están a ser desestimados.•

.Fraga·inaugura
un centro educa6vo de elite na Arxenrina
A CIG denunciou o "engano e a ocultación de informa.:
ción" en relación ao Coléxio Santiago Aposto! de Buenos
Aires, que Fraga ven de inaugurar na sua visita por Latinoamérica. A central nacionalista asegura que a Xunta investiu ao redor de 450 millóns de pesetas "para construir
un coléxio para elites, xa que somentes poderán ir os tillos dos ricos" en colaboración co Centro Galicia de Buenos Aires. Engaden que "os alunas teñen que pagar mensualmente 30.000 pesetas, cando un traballador percibe
por mes 15.000, e mentres se construiu o coléxio as persoas de terceira idade asociadas ao Centro Galicia danse
de baixa por non poder pagar a cota". Na sua visita ao
centro galega o 8 de Marzo, Fraga foi recebido por un
grupo de Nais de Maio que portaban unha pancarta na
que dician Señor Fraga, non hai paz sen xustiza, non á
impunidade. O presidente da Xunta reiterou o seu rexeitamento a investigar as desaparicións durante a ditadura
arxentina e sinalou que había que esquecer estes feítos.•

Rexeitan no Congreso a gratuidade do treito
Rande·Vigo e da autovia de Carballo
PP e PSOE votaron no Congreso en contra dunha
proposta do BNG. na que instaba ao Governo a
estabelecer a gratuidade do treito da autoestrada A-9
entre Rande e Puxeiros e na autovia de Carballo. O
deputado Guillerme Vázquez sinalou que esta
autoestrada deixa 6.626 millóns de pesetas en gañáncias
a Autopistas del Atlántico e engadiu que "dezasete anos
de vixéncia da peaxe permiten pensar que xa chegou o
momento de considerar este t.ramo da autoestrada como
metropolitano e convertelo en gratuito". O deputado
apontou asimesmo que a peaxe afecta especialmente a
viciños de Vigo e da comarca do Morrazo que se teñen
que desprazar a cotio por causas de traballo. •

Un xuiz e un alcalde implicados
na falsificación de seguros de veículos
Un xuiz de paz, un alcalde do PP, un grupo de funcionários e vários tomadores de seguros están implicados
nun grande fraude en Lugo relacionado .coa expedición ·
de seguros falsos para autobuses e automóbiles. A forma de operar dos falsificadores .consistía en pedir pólizas aos tomadores de seguros sen que estes as remitisen de volta ás aseguradoras; ao contrário, os tomadores emitían unhas facturas falsas. A trama foi descoberta a raiz dun acidente acorrido no concello de Barreiros en Maio de 1997 e no que faleceu o condutor
do veículo. O xulgado de Mondoñedo é quen tramita
as dilixéncias, que sobretodo afectan a autobuses esca lares. As pescudas policiais tamén determinaron
.que a própria Consellaria de Educación renunciou a
tramitar as correspondentes autorizacións para que os
autocares pudesen cobrir as rutas nas que traballan . •
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C.Q NFIANZA NO AVANCE SOCIAL
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ENGÁDEGA A X. CARLOS CARREIRA
M1cuE1 MÉNDEz.,.x.
.

Antes de nada queremos resaltar que o
BNG, -fixo un documento sobre analise e
alternativa ao problema do sector lácteo
que, desde o naso ponto de vista, é pratica,
mente perfecto. Ademais, está a realizar
unha campaña de debate e explicación do
documento por todo o país, como nunca se
fixera, cunha participación masiva en todas
as zonas produtoras de leite. Polo tanto h~i
que felicitar a comisión do agro do _BNG.
Oito isto, irnos entrar a contestar, máis ben
ampliar, o artigo de X. Carlos Carreira sohre
"a cuestión de confianza". Coidamos necesá,
rio ampliar este artigo, ,
porque Carreira lanza
unha série de mensa,
xes que nos gostaria
que fosen debatidos.

c. GARRIDO
.

outros pensan que hai que govemar· a toda
· costa, e despois esquéhterse das cotas. Uns ·
prefiren ·a destrución do país antes que mo,
llarse, os outros pensan que, se non podo
trans.fqrmar a sociedade, o que hai que
transformar é a Organización Política. As
duas correntes de opinión prefiren que a loi,
ta se perda, que o país reduza a sua capacida,
de produtiva·, antes d_e volver a ver a Fraga.
decindo que as multas non se pagan grácias
a el. No fondo consideran que os labregos e
labregas son uns burros e non dan entendido
nada, polo tanto hai que gravarlles na frente
unha bandeira con estrela para que se acor,
· · den dos aliados e do
inimigo,

'O relevante-da saída.

No único no' que non
estamos de acordo con
Carreira é en que a
xente dos tractores
votase polo BNG. E
non estamos de acor,
do, porque ademais
pensamos que é moito
menos relevante do
que moitos xulgan.

Así critican que os sin,
dicatos convocantes
mandasen a través da
base do PP, de conce,
lleiros e pedáneos, un,
ha moción aos Canee,
llos (iso xa o fai o BNG
e PSOE e os sindicatos
terian que infurmar); e
sobre todo critican que
se valore positivamente
o apoio dos alcaldes do
PP á mobilización. Coi,
d?fi que se eses· alcaldes
se posicionan co sector
lácteo será un atraso
para .o BNG e, polo
tanto, os convocantes
· das mobilizacións esta,
rían faceµdo o xogo ao ínimigo, ao non cri,
ticar tal oportunismo.

dos tractores
non está no voto
dos tractoristas, senón
en que a análise
do BNG se confir-m a
ante toda a sociedade"

O Partido Popular, na
tractorada do 20, in,
tentou desprestixar a
loita dos labregos e la,
bregas, reducíndoa a
un debate partidista entre BNG e PP, no
que o problema non existe. Só é unha ven,
ganza dos que perderon as eleicións. Pero o
pior é que certa militáncia do BNG entra de
cheo nesta mensaxe e saca un sorriso de óre,
lla a orella, pensando que aí é onde ten que
· estar o debate; xa que os labregos e labregas
son uns burros e hai que facerlles ver a con,
tradición do voto, que é o único importante.
Calin, o relevante da saída dos tractores non
está no voto dos tractoristas, senón en que a
mensaxe do BNG se confirma e isto supón
- moitos máis votos que os dos labregos e la,
bregas. Por exemplo nas últimas autonómi,
cas, nos mitins das cidades falouse da cota
do leite, polo tanto o BNG, falou dun pro,
blema social e non sectorial. lsto valeria moi
pouco, senón saisen os tráctores. É dicer, a
mobilización está dando votos ao naciona,
lismo en Vigo e na Coruña, porque ven que
o problema existe e que o actual Govemo é
incapaz de resolvelo. lsto sábeo moi ben o
PP, por iso se dirixe aos seus votantes non
agrários, con mentiras e burradas, para des,
prestixar a loita. Cando di .que o BNG de,
fende a especuladores que vencieron a cota e
que seguiron producindo, sabe que non en,
gana aos seus votantes rurais das .zonas de
leite, porque á mentira e demasiado exaxe,
rada; pero diríxese ás cidades e vilas, diríxese
ao comércio e a indústria; para intentar. de,
mostrar que o problema non existe, que é un
invento do nacionalismo.
No que estamos de acordo con X. Carlos
Carreira é en que, algunhas veces, se pensa
que o único fin son os meios. Asi pensase
que o fin dos convocantes non tiña que ser_
que saise a tractorada, o fin tiña que ser que
o BNG se aproveitase; de ai o intento de co,
par cabeceiras. Nisto coinciden os que se
presentan como revolucionários que queren
parar o avance do BNG, porque hai que de,
bater, formar e atrincheirarse e os que pen,
san que hai que avanzar a pasos de xigante
cara o poder, unindo poder a govemo. Uns
din que non hai que govemar, porque seria
un queime ao ter que aplicar as cotas, e os

VICTORINO PÉREZ PRIETO

-

.Q ue o alcalde de Lalin se empregue a fon,
do para desconvocar a tractorada, faga pre,
sións para que os labregos e labregas non se
mobilicen, e despois de perder a batalla, a
noite do seis, se meta entre os ,gandeiros e
os invite a unha queimada é un éxito para
o PP (segundo esta versión). Non analizan
que se a tractorada non saise (e saíu grácias
a 'que se moveron tamén os votantes do
PP), por moita razon que tivese o BNG,
volveriase en contra, e non en contra do
nacionalismo do rural, senón contra todo o
mrcionalismo. A povoación pode entender
e visualizar que a riqueza se está derraman,
do porque os tractores estiveron nas estra,
das, senón iso seria unha realidade virtual.
0 -BNG ten confianza no povo galego, polo
tanto ten confianza nos labregos e labregas
<leste país; o BNG sabe que se o sector lác,
teo galego non está xa destruido é grácias a
loita que se levantou desde o ano 87, e da,
quela dirixido por un movimento amplo do
nacionalismo (técnicos en tomo a EG, mi,
litantes labregos do BNG, cregos rurais,
xente sen militáncia partidista, etc), e que
obrigou a tomar postura ao Partido Popular
na•defensa do sector. Este movimento (Pla,
taforma do Leite), paralizou o intento de re,
convertir o sector lácteo até o ano 92; e isto foi moi bon para o país que re,cuperou
neses anos unhas 550.000 toneladas de pro,
<lución. lsto, xunto coa análise e plantea,
mento correcto, foi unha das causas,efecto
que provocou o aumento constante do
BNG. Ainda que xa daquela aos membros
do BNG que traballamos na Plataforma se
nos acuso u de traba llar para o PP. Hoxe o
nacionalismo pode chegar ao rural, entre
outras cousas, porque o sector lácteo ainda
está vivo; se non conseguisemos posicionar
ao PP co sector no 87, agora teriamos moi,
to máis voto cautivo no rural, polo tanto
obxectivamente o nacionalismo teria retro,
cedido e non só no rural, senón que afectaría a sectores sociais das vilas e cidades que

se implicaron naquel momento na loita.
Agora estamos conseguindo o mesmo, ainda
que Cuiña e Fraga neguen a evidéncia. Em,
pezamos a posicionar a base do PP do noso
lado, é iso non sei se pode ser u~ado <lema,
goxicamente polos alcaldes e recadadores de
voto, pero si nos vai dar confianza en gañar
a lqita contra a limitación da produción. O
máis importante non está, en que se consi,
gan os votos dos tractoristas, o máis impor,
tante é o debate social que supera moito is,
to, o máis importante é conseguir que non
derramen a nosa riqueza, porque isto será o
que fara avanzar ao país; o contrário é mar,
xinación e até agora a marxinación non lo,
grou cambiar nengunha sociedade.
Efectivamente, resaltouse con forza o posi,
cionamente ao noso lado de alcaldes e con,
celleiros do PP. Para a loita tal como estaba
planteada era un feito relevante. Os que cri,
tican isto, non entenden, nen se enteiran do
esforzo que os dirixentes do SLG, tiveron
que facer para sacar os tractores (tensión, de,
bates, dias de 20 horas de traballo, noites sen
dormir polos nervos, etc, etc). Os ataques á
loita consistían en dicer que estaba manipu,
lada, que non existia o problema; ataques
que non eran de prensa, senón de todo o
-aparato caciquil que hai na sociedade rural
galega: con chamadas ás casas ás carro da
mañá, visitas, ameazas a presidentes de coo,
perativas, etc. Frente a isto velos derrotados
e posicionados con nós merecia dedicarlle
e·spácio e tempo nas intervencións. Se hai
xente do BNG, que non entende esta posi,
ción demostra que ainda hai sectores minori,
tários que están no arcaismo político. O fon,
do do debate é que estas correntes minoritá,
rias (que cruzan todos os grupos e partidos do
BNG) consideran que as organizacións de
masas non existen; polo tanto o sindicalismo
ten que ser o frente agrário do BNG e ponto.
No fondo desprécian a autoorganizadón do
labregos e labregas; porque coidan que fora
da Organización Política non hai nada.
Que se entenda: non convén politica,
mente que a loita pala defensa do sector
lácteo quede só centrada nun debate
PP/BNG. lsto non fai avanzar posicións.
O que vai lograr parar a supertaxa é o
conseguir un arroupamento social amplo
e de momento non toda a sociedade é do
BNG. Estamos diante dunha cuestión de
confianza no avance social, imprescindí,
bel para que un grupo político como o
BNG, poida govemar. •

"Queremos manifestar a nosa solidarie,
dade nestes dias coa xente do campo ga,
lego e os seus intereses económicos, dos
que depende a sua supervivéncia, en pe,
rigo sério de desaparecer como tal mun~
do ... Pedimos á sociedade galega
conciéncia séria <leste problema, a todos
os políticos ... e á lgrexa .. . que sexan ser,
vidores auténticos dos labregos".
Son as verbas dun grupo de curas ferro,
láns con ocasión da última tractorada.
Como ocorreu en moitos meios con esta
manifestación do sector leiteiro galego, o
comunicado non tivo o eco desexado. La
Voz ·de Galicia, tras rebaixar á metade os
tractores que segundo os indicatos con,
vocantes foran mobilizado , puña a notf,
ciada tractorada nun anódino e secun,
dário lugar da portada, ao fondo da páxi,
na e sen fotografía. Por iso, non resulta
estraño que, a pesar de que o comunica,
do foi enviado no seu debido tempo, non
apareceu en nengun lugar do xomal.
Sen embargo, ten a sua importáncia que os
curas ferroláns, tan combativos a pral da
xustiza e os direitos dos traballadores nos
derradeiros anos do franquismo e na transi,
ción, volvan manifestar agora publicamen,
te a sua solidariedade e compromiso co ma,
chucado mundo labrego, vítima da política
española de integración en Europa. Non
resulta estraño, por outra banda, dado que
ainda grande parte do clero é de extración
Jabrega, como recoñecen no comunicado.
Fronte ao sentimento de "desertores do
arado", como os alcumou Castela, estes cu,
ras recoñecen a sua orixe campesiña e de,
claran que "labrego on o noso irmáns,
coma tamén os noso fregueses". Ademais,
no eo dunha lgrexa que a coti e maní,
festa publicamente máis preocupada pol
eu intere e particularé , r ulta urna,
mente importante que r pr entant d la
expresen o seu compr mi -máis u m ,
nos forte e real- co pr lem d aís, · to
manifesta que, a pesar da inv luci n eclesial, ainda n n esquecer n aquel palabras
do Concílio Váticano II: "O goz e
peranzas, as tristezas e as angúrias do h ,
mes e as mulleres do naso tempo, sobre to,
do dos pobres e dos que sofren, son o gozos
e as esperanzas, as tristezas e as angúrias d
discípulos de Cristo, e nada hai verdadeira,
mente humano que non teña res náncia
no seu corazón". •

Xosé Lois
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Cóa i10vG lei :

r

.

. ;, .•

I 1

1

.

as cooperat1vQs pareceranse ma1S a·empresas

O grupo parlamentário do
BNG solicitou a comparecén- .
cía de Fraga pata explicar· as
razóns pelas que se convocara unha entrevista coas organizacións sindicais e empresarias sob desculpa de . con·sensuar un plano de emprego. Como adoita acorrer, o
presidente da Xunta non compareceu e na sua vez o consel lei ro de Economia e -Facenda saiu a xustificar a tar.danza do plano dicindo que ·
as mesas ·de negociación ,xa
están constituidas e están recebindo iniciativas e propostas. Diante da ausél)cia 9e
respo.stas, o .deputado r:iacionalista, Xesus Vega pergúntou se o plano de emprego do PP é o que propoñen
os presidentes das Deputacións de Lugo e Ourense,
Saltar e Cacharro, porque daquela "para ter un posta de
traballo hai que emparentar
con vostés e para cando te. ñan o 100% dos votos haberá
pleno ·emprego en Galiza".+

*PAULA CASTRO

Os votos do grupo parlamentário popular validaron o Proxecto de Lei de Cooperativas apresentado o pasado Martes 1O de
Marzo no parlamento. Un proxecto subsidiário da Lei estatal
que posibilita o voto ponderado, recorta a capacidade decisória da Asemblea Xeral, impón como capital social mínimo unha contia de 500.000
pesetas, modifica o número
de sócios, cun mínimo de 4
para as cooperativas en xeral
e de 3 no caso de cooperativas de traballo asociado e só
recoñece a existéncia de 14 tipos distintos de cooperativas.
Pésie non aparecer recollidas
no Estatuto as competéncias en
matéria de cooperativas, a Xunta podía ter reclamado a sua
transferéncia para elaborar unha Lei acaida ao modelo económico e asociativo do país, ao
igual que se fixo desde as outras comunidades históricas. "A
falta de interese do govemo galego", lembrada polo depu1ado
nacionalista Xullo Alberte Rodríguez Feixóo, retrasou desde o
ano 1981 até Decembro de
1995 o seu traspaso efeitivo e
ainda houbo que esperar até o
pasado Martes 1O de Marzo para que se apresentara no parlamento o Proxecto de Leí.
Este Proxecto, ainda que recoñece na definición das cooperativas a sua especificidade como
sociedades con plena autonomía de xestión rexidas pola democrácia interna, pasa lego a
contrariar estes princípios ao introducir, entre outras navidades,
a do voto ponderado . Con esta
modalidade condiciónase a capacidade de decisión dos sócios
á contia do capital aportado,
"valeirándose de contido o princípio de un sócio, un voto e alterando a filosofía de primar o voto do que traballa, distinto de
cutres tipos de sociedades nas
que prima o aporte de capital,
como as Sociedades Anónimas", explica Rodríguez Peixóo.
O texto tamén, modifica o ·tradicional organigrama q~s so9ieda~
des cooperativas e limita de novo a democráciá interna ao restar capacidad e . decisória á
Asemblea X~ral de.,,_Sócios, Cinguindo as suas competéncias a·
aquelas matérias que non sexan
faculdatje de ou.tros órganos so ~
ciais . Diste xeito a Asemblea
Xeral deixa de marcar as liñas
xerais de funcionamento da sociedad e ·e pasa a delegar as
suas funcións en aqueles órganos que ela mesma elixa.
.
.
Alén diso, impídese o acceso ao
consello de administración da cooperativa "aos condeados a penas
. que levan anexa a ínabilitación para o exercício de cargos públicos",
co que se veta ·a entrada no consello aos insubmisos que sexan
xulgados polo novo Código Penal.

Alberte X. Rodríguez Feixoo (BNG) denunciou que esta lei é seguidista a respei~ da estatal.

O Proxecto de Lei só recolle 14
tipos distintos de cooperativas,
pechando a posibilidade de recoñecer novas modalidades e
pola contra, inclue nesta denominación ás contrarias de pescadores, ás que pasa a denominar como "Cooperativas de Explotación de Recursos Acuícolas", xusto no intre no que se
cuestiona a sua existéncia e se
prevé a sua supresión. O deputado socialista, Francisco Sineiro , mesmo lembrou algunhas
que xa existen e que non aparecen recollidas, como é o caso
das cooperativas de vivendas.
Canto á criación da figura do administrador único, posibilítase
que persoas de tora da cooperativa se encarreguen da xestión e

administración, cos custes que
-eso conleva para a sociedade.
Segundo Rodríguez Feixóo, "a .
administración poderia ter criado.
equipas de xestores con técnicos da própria admil)istración,
como unha forma de axuda, que
se adicaran ao control e á xestión", ou mesmo poderíanse ter
habilitado partidas dirixidas á formación para que os xestores foran os próprios sócios.

A. PANARO

indica Rodríguez Feixóo. Na
sua elaboración non se tiveron
en conta as demandas dos sectores implicados, que non foron
consultados até o pasado mes
de Xaneiro, cando o proxecto xa
estaba rematado.

O próprio conselleiro de Xustiza e
Interior, Xesus Palmou, recoñeceu, durante a sua intervención,
as eivas do proxecto e insinuou
que o governo introducirá cámSubsidiária da estatal
bios na lei atrávés de emendas
que serán apresentadas no seu
O proxecto de Leí de Sociedamomento polo grupo parlamentádes Cooperativas de Galiza viña
rio popular. A este respeito, o desendo demandado de hai anos,
putado nacionalista denunciou a
pero alén de modificacións poninstrwmentalización do grupo partoais, "non inventa nada novo e
lamentário por parte do govemo,
amasa o seguidismo respeito da · que "non distingue entre o poder
lei que xa existia a nível estatal",
lexislativo e o executivo".+

X

a están aqui. Son
os fillos de pais
prominentes. Ois~
postas a manter por liña
sucesória o poder que os
papas gañaron nas urnas.
·· Moitos son· os. 0achcirros-.<la<
dereita con ~argo . público
.: ,. que ~ deoen. agradecer ·a·· so'\'.
.. " gros.;,,padriños, proxeñit_<;>~
. ,. res e outros ascéndeiltes .a.
-.{iguración política.

Mariano Rajoy empeza a
comerse 'ªs torres de Cui·
ña. Sabe qµe o- ·mptaqa
do Deza ten ·os seus pila·
res e.n Cacharro e Baltar.
Desfacerse deles é deixar
orfo de pai e nai-ao golfi·
ño instruido por Fraga. O
instinto paterno está a
.facer ensinar os dentes
aos membros da cámada·
en perigo. O presidente .
da Depuración de Ouren·.
En't:re os precui:so're:s ·Mi·
se
fixo un chamamento a
.
,,,
defenderse a capa e espa·
g~el Pampfo, alc.ald~ 9e
Me lid e, herdou '-do pai O
da e o de Lugo av.isa que
~~rac1on
non vai permit-r lle toPatiño da Cámara Agraria,
quen un pelo aos seus al·
"todos os resortes caciquís
caldes. Nesta guerra o ca·
ademais da obriga~oriedade
.
· ·
so é encaixar ben os golpes. O combate vai para
de asistir a canto enterro se produza nas parrqquias
moitos asaltos. É un regalo ver dende as bancadas
do contorno. Choran polo·voto ql!e se foi e asegu·
o mal rollo, Pérez Varela c!ixit, que se tra~n cos
ran o dos deudos. De anos de experienc~a pode fa.
herdeiros dos-últimos do Réxime. Polo que se vai
_lar PepÜo Castro, vástago homónimo do presidente
sab~ndo , as próximas entregas van superar e fie·
da corporación de Ponteareas e con máis a.nos de
ciclo. En Madrid seica están asustados. Por estas /
espera para a sucesión no trono de Portomeñe, bo·
terras no11 esperamos a que as cousas se publiquen
tou uns meses de secretario xeral de Pesca e .agora
para saber delas. Aviados estariamos! ! ! O desglo·
espera pola reabilitación da saga familiar. Entre os
se membro por membro das familias con posíbeis
ilustres relegados, despois de pasar uns anos polo
é un rito ancestral dos tempos dos casorios por
mando, citar a Pérez Vidal, filio do Tarranpláns1
dono e señor de pizarras e vertedeiros incontrola· _interese e ninguén se xunta con quen non quer,
polo menos en política.•
dos en Valdeorras.
.

.

.

.

O plono de emprego
de Baltar

OPSOE quer reforzar
ás deputacións
A canto de que se artellaran
as medidas para estabelecer
un pacto local, o PSOE pediu
o apoio da cámara para que a
administración galega respeite
o princípio de subsidiariedade
e se lle remita ao Parlamento
o documentó elaborado pota
FEGAMP. Segundo o deputado do BNG, Alfredo Suárez
Canal, ce princípio de subsidiariedade defendido polo socialista Xabier Losada, valeirarí ase de contido ao executivo
e afortalaríase o poder das
deputacións provinciais. Os
socialistas non-acreditan nesta estrutura, mália estar reflectida no próprio Estatuto, por
iso negáronse a aceitar a
eíf1enda dos nacionalistas que
matizaba ese aspecto e que
paradoxicamente reprod4é::ia
un c;tcordo unánime da FE. GA'MP, apoiado polo próprio
Losada, en calidade de concelleiro da Coruña.•

Cuiñ·a ensalzado
polo PSOE
Xosé Guiña, estaba encantado· diante da definición que
sobr_e a sua persoa facia o
deputado socialista, Xabier
Losada, . quen o e-nsalzaba
como ."un . polltico de talla"
que, se pot el fora, "eliminaría de inmediato a peaxe" da
autoestrada A Corut'la-Car·
ballo. Losada cometeu o erro
de cuestionar o papel de Ma·
nuel Fraga lribarne, que é,
ao seu entender, quen obrlga
a pagar a peaxe no tramo en
cuestión. De contado Cuit'la
salu a defender a figura do
presidente da Xunta, ausente
porque está facendo as Américas, e de paso, se cadra,
asegurarse a sucesión.•
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Conclue que os alunes obteñen mellares resultados na privada

Cuestionan·a fiabilidade do informe
sobre a ESO·encargado polo Ministério ·
'*

PAULA BERGANTIÑOS

· O Xoves 13 o dfrector do Instituto Nacional de Ca/idade e Evaluación (INCE), Xosé Luis Garcia Garrido, apresenta aos sindicatos o informe oficial sobre o Ensino Secundário Obrigatório
realizado, por· encargo da ministra de Educación, Esperanza
Aguirre. E qnha evaluación polémica da ESO, filtrada aos médios de comunicación, e cuxos resultados está a utilizar o Ministério para cuestionar a reforma e4ucativa e impulsar a privatización do ensino. A sua fiabilidade, segundo a CIG, é mínima.
A ce.ntral sindical opina que "estúdios deste tipo tentan uniformizar e homoxeneizar o sistema educativo do Estado entendendoo como un todo e obviando as peculiaridades históricas
e socioeconómicas que existen nas diferentes comunidades".
"Existe moita preocupación pala
cuantificación dos dados pero
non se especifican os obxectivos
que se buscan coa avaliación",
comenta Braulio Amaro secretário xeral da CIG-Ensino. A cen_.
tral sindical mantén que o informe
mide a rendabilidade do estudantado a nivel académico sen entrar
a cuestionar a validez do actual
modelo e sen analizar se o sistema satisfai ou non as necesidades educativas. "Polos dados filtrados á prensa podemos afirmar
que non se fixo unha avaliación
ponderada de todo o Estado", sinala Amaro. En Galiza -ao igual
que nas comunidades que quedan fóra do territór7o MEC - non
se avaliaron nen as Ciéncias Naturais, nen a Xeografia e História.
T ami::iouco se tiveron en conta as
competéncias lingüísticas dos
idiomas próprios e Andalucía e
Canárias non entraron no estudo
por descolgarse do plano.

O cuestionário tampouco é un
método prudente e axeitado co
que avaliar o sistema educativo
segundo o BNG. "Non serve de
nada que mostren un listado de
cifras obtidas por médio dun exame. Hai que analizar os recursos
dos que dispoñen os centros e
as causas que poden pr.ovocar o
fracaso escolar", explica o deputado Henrique Tello. Pon o
exemplo do profesorado afin.
"Por culpa das Administracións

-sinala- existen alunos que nunca tiveron profesores especialistas en determinadas matérias.
Cando se plantexou a reforma
educativa nunca se definiron os
obxectivos que se querían acadar, foi un axuste a unha normativa internacional en matéria educativa e nunca se pensou como
un medio para acadar coñecementos". Mantén que o informe
"non demostra que o alunado esteña mellar ou .,menor preparado
senón que o sistema educativo
necesita que se cree unha leí de
financiamentG que garanta máis
médios materiais e humanos.
No cuestionário, feíto a modo de
exáme entre os alunos, Galiza é
unha das comunidades que
maior puntuación obtén. Neste
sentido Braúlio Amaro comenta
que "non se tivo en conta a escasísima incidéncia que a reformativo no naso país". Engade
que "Galiza é unha das comunidades menos desenvolvidas polo freno que supuxo un governo
do PP desde o ano 1990, que.
ten como alternativa a defensa
do ensino privado mantendo o
público como subsidiário".
O informe encargado polo PP recoll e unha referéncia explícita
aes mellares resultados obtidos
na ensinanza privada que na pública. Conclúese que os centros
privados son ·superiores aos pú-

tanto, Europa non se anticipa
senon que acorda despois de o
tren pasar ou tamén non
acorda ou actua
desastrosamente coma no caso
de Bósnia i Hercegovina.
Catalunya tivera mil vece a
oportunidade de propiciar
debates e aportar vi ións. Non
o fixo ninguén en relación co
· papel da nación sen estado
na Europa e como referéncia
serveron as-que se decían en
Madrid ou desde calquer
óptica estatal. Era preciso ter
actuado máis e sobre todo de
rnaneira moi diferente porque
agora a superestructura da UE
afectará de cheo aos no o
direitos. Lembren por acaso
que as decisión d Tribunal
de Estrasburgo e tán obre as
Non hai en Catalunya opinión lei orgánicas españolas e o
feita a respeito da construccion no o Estatuto de Autonomia é
de Europa, di Alfan Quintá
unha mai .+
no A VUl. "Non temo vi ión
políticas de .altura nen
elaboradas no terreo europeu e
a verdade é que son nece árias.
Non hai fir)ura política á h ra
de considerar o conxunto dun
vello continente onde
acubillan as renarterias do
mundo todas. Atopamo
vontade de apuntarnos sen ren O TIMES fala do agravamento
de imaxinación á práticas que
do síndrome da Guerra do
Golfo (1991) por cau a dun
todo o mundo sabe
informe privado que di que
condanadas. Máis <loado é
seguer que procurar camiños
mái de 400.000 oldado
norteamericano e da
próprios ou axeitados á nos?
própria realidade. Se a
coalición da ONU estiveran
expostos á contaminación das
autonomia non nos conduce a
balas de uránio empobrecido
sermos autónomos, cando
menos intelectualmente, para
que eles mesmo dispararan.
"A asociación de veteranos
que serve? Como mostra
denominada Centro Nacional
última da ausén~ia de
imaxinación, ternos o
para a Investigación da
chamamento recente de várias
Guerra do Golfo da esta cifra
rexións europeas (entre elas
de contaminados. O uránio
Catalunya) a prol da
empobrecido é o que fica
continuidade das axudas
despois de lle tirar case todo o
seu nível de radiactividade. O
europeas á agricultura. Todos
resto incorpórase a bombas e
sabemos que estas axudas son
incornpatibeis coa necesidade,
granadas para perforar a
moito máis importante, da
blindaxe dos tanques. Ao
ampliación cara ao Leste da
pegar nun branca, o uránio
empobrecido fúndese a
UE. Mantelos e non aplicalos
aos novas rnemebros é
temperatura elevadí ima e
irnposibel por que é inxusto. E
oxídase en partícula t xicas.
ainda é máis imposibel facelo á Vitar Suel, operador de rádio
respeito daquelas agriculturas
da Mariña USA que intervira
na invasión de Kuwait dix
sen as que a Europa
comunitaria deixaria de
que ninguén Hes era
funcionq.r. O proceso
instruccións de apartar e do
unificador europeu produce
tanques iraquies chamuscad s.
papel a eito, ás veces co
Agora ten várias doenzas,
mesmo fin que as luras cando
i
entre outra do riles. O
retintan. T oda papelada que
de xurar que non había perig
se queira, mais as cuestións
de contaminación, o
políticas están por definir.
Pentágono abrira un
Non hai formulación pública
departamento para se ocupar
dos problemas reais. Polo
do síndrome do Go lfo". •

'Europa
por definir
Bráurio Amaro, Secretário da CIG Ensino.

blicos en rendemento .dos mozos
de 14 anos. "Sospeitamos que
existe unha falla de rigor e que as
mostras non son r-epresentativas", comenta o representante da
CIG. Pon o exemplo dun Informe
do Consello Escolar de Galiza
sobre Educación Infantil no que
tamén se comparaba a pública e
a privada. "Namentras no ensino
público os cuestionários foron
respostados de forma masiva, na
privada sé contestaron 13 profesores , que se utilizaron como
mostra universar', explica.
Para realizar o estudo sobre a
ESO tomouse unha mostra de
56.555 estudantes, 3.287 profesores e 11.508 famílias. Cinco
documentos de 730 páxinas nas
que Cataluña, Valéncia, Múrcia,
Extremadura e Baleares sitúanse por debaixo da média do Estado e Galiza, Madrid e Castela
León supérana. Os resultados
aparecen recollidos nunha escala de rendemento de O a 500. O
Comité Científico do Instituto de
Calidade e Evaluación (INCE) fixou .en 250 o nivel de rendemento desexábel para alunas de 14
anos e en 300 para os de 16 sen
explicar as razóns desta deci- 1sión. En nengunha matéria os
alunas acadan esta média.+

Agravamento
do síndrome
do Golfo

a

VENTURA & EL BURLADERO/ LA VANGUARDIA

A. PANARO

Muller Traballadora. Perto de duas mil persoas participaron na manifestación que ·se celebrou o 8 de Marzo en
Santiago con motivo do Día da Muller Trabal/adora. Sindicatos e organizacións políticas secundaron a mobilización na que se fixo fincapé na violéncia contra a muller solicitando aos xuíces que non se converteran en cómplices da mesma. Asimesmo, lembrouse a precariedade laboral que caracteriza ao emprego feminino. O Venres 6 de Márzo celebrouse outra mobilización, desta
vez en Vigo, na que participaron ao redor de 1.000 persoas cuxo lema tamén foi A violéncia ten xénero, tomén ten cómplices.+

..

. GALIZA
Que foi o que máis lle sorprendeu do Congreso dos Deputados nestes dous anos de
actividade?

.

Sen dúbida o comprobar o ntilo
papel que ocupaba Galiza no
debate da política estatal. Ainda
que xa o agardaba, non cavilara
nunca que tora tan exacto. Tamén me sorprendeu o difícil que
é conseguir buscarlle outra función estrutural ao noso país dentro do Estado e como había é
hai ainda unha liña moi petrificada en canto a considerar que
Galiza está ai pero no concerto
político non existe. Esta tendéncia estámola a vencer pas.eniñamente, coa nosa preséncia, pero
esixe un esforzo multiplicado.
Non se trata só de chegar e de
ocupar o oco, de ser criativo, senón que vai ser cuestión de moita incidéncia e preserveráncia.
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Estado·á existéncia de várias na:
cións. Afacela á terminoloxia do
carácter plurinacional do Estado
español e a que nas cuestións do
tipo cultural e língüístico a soberanía das nacións sen Estado debe
ser plena. Que non é posíbel continuar por máis tempo tratando da
mesma maneira ás dazasete comunidades autónomas en canto á
sua caracterización de tipo material, sociolóxico, lingüístico· e cultural. Hai que estabelecer a diferéncia entre nacionalidades e rexións
-se se quer sacar ao Estado desta
confusión na que se atopa.

Francisco Rodríguez
'Todo oconseguido e~tes dous anos en Madrid débese ánasa
presión social epolítica'
9* ALFONSO El RÉ

AOS DOUS ANOS DE QUE O NACIONALISMO GALEGO ENTRASE DE NOVO NAS CORTES ESPAÑOLAS, O
PARLAMENTÁRIO DO B.N.G. FRANCISCO RODR!GUEZ .FAI UNHA ANÁLISE DAS DIFICULDADES OESTE
TRABALLO E DOS LOGROS ACADADOS, AO TEMPO QUE ANALISA A SITUACIÓN POLÍTICA NO ESTADO.

Logros parlamentares
Como pode ter o BNG unhas
relacións frutíferas con partidos como coc·ou PNV que
están inseridos perfectamente
na UE ou a prol da OTAN?
Na parte que atinxe a mudar a estrutura do Estado español poden
existir uns acordos de mínimos a
curto e médio prazo. Na política
económica é léxico que exista
máis discordáncia pois o papel de
cada unha das nacións é completamente distinto. Neutras nacións
comezan a comprender que o
BNG ten que ser, por necesidade,
como é. Catalunya non ten un
problema estrutural coma o do leite, o do sector naval ou coma o
das infraestruturas. lso fai que estas nacións sexan máis asimilábeis polo sistema na medida en
que poden susbsistir mellor e situarse na vaga da transnacionalización dunha maneira menos negativa. Nós ternos que rectificar o
proceso de transnacionalización
para sacarlle algunha vantaxa ao
noso favor, non sendo que queiramos suicidarnos.

Tamén constatei que o Congreso
é unha institución con moi pouco
rigor formal en moitos aspectos,
asi como que hai unha grande
diferéncia do que pasa ali dentro
e da imaxe política que hai na
sociedade. Non se corresponde
a información que dan os meios
co que realmente debaten os deputados e, na.maioria dos casos,
é moito mellar o que se fai que o
que se lle transmite á cidadania.
O que se percebe tora corresponde máis ás declaracións dos
corredores ou a roldas de prensa
que ao próprio debate.

Que supuxo para o BNG como
organización a preséncia de
dous deputados no Congreso?
Estanos a obrigar a un proceso
de madurecimento moito máis rápido, en canto a estudar máis matizadamente as iniciativas, a coñecer mellor a realidade na que
estamos inseridos , de saber o
que costa cambiar realmente as
cousas ... Madurecimento en canto ás relacións políticas con outras forzas do ámbito nacionalista
e tamén conciéncia de que non
podemos facer unha política activa unicamente dentro do país, senón que tamén a ternos que realizar fóra das nosas fronteiras. Galiza está privada de coñecimento,
de comunicación cara o exterior,
por iso é básico que apareza con
toda contundéncia nas plataformas externas. Estamos por asegurar que ainda teñen a esperanza de que a nosa suba eleitoral
non repercuta na consecución
dun grupo parlamentar nas Cortes do Estado porque é algo que
os poñeria frenéticos. Afortunadamente a base social e eleitoral de
Galiza vai responder á consecución deste novo obxectivo.

En termos xa puramente parlamentares, que pode resaltar
do traballo do BNG nestes
dous anos nas Cortes?
Temos que analisar o que pasa
na Galiza dun xeito moi realista e
non ideoloxista. Os avances son,
vistos cunha óptica crítica, unha
miséria. Pero, se non chega a ser
pola nasa preséncia en Madrid,
non haberia nen unha mínima
conquista. Explícame: que funcionen os TRD; a posibilidade de investimento de 30.000 millóns de
pesetas no tren en 5 anos, é unha
miséria, pero non estaban dispostos nen a ese investimento. A liña
Ferrol-Coruña tamé·n ia quedar
sen servício pois estaba marxinada políticamente e agora vai permanecer. Hai outras duas ou tres
concesións nas infraestruturas,
ainda que sexan de maneira marxinal, como poden ser a posibilidade da autovía Ferrol-Fene, que
se acelere a autovía a Labacolla
- ou que, ao fin, se liciten todos os
tramos das autovias á Meseta. No
terreo cultural e lingüístico acadamos a oficialización dos nomes
da Coruña e Ourense, que non
estarían garantidos sen a nosa
preséncia en Madrid.

As relacións con CDC e PNV
As relacións que o BNG está
a estabelecer con CDC ou
PNV, son tamén froito desta
nova situación?
Primeiramente débense ao salto
cuantitativo e cualitativo dentro,
pero está claro que se non houbese capacidade de preséncia no .
exterior a importáncia das relacións seria moito menor. Estas
relacións teñen grande releváncia
do Estado e, pdlo tanto, u'n 'xeito
na medida na que se olla que o
de reforma constitucional.
nacionalismo galega é unha forza
con posibilidades de governar
Como a contempla vostede á
dentro e cunha presén9ia estatal
luz das relacións do BNG con
que vai en aumento. A hora de
esás forzas políticas? ·
pór sobre a mesa a estrutura unitária do Estado é beneficiosa esUnha cousa é ser realistas e posita situación para todos porque
tivistas e outra pensar que non
CiU e, en menor medida, o PNV
hai que dar acara e avanzar instiestán contemplando a posibilidatucionalmente. P?ra que algun dia
de de que haxa que enfrontar unpoda haber un cámbio constitu ~
ha reforma estrutural institucional
cional é preciso plantexalo desde

A. IGLESIAS

xa, out~a causa é que se olle con
termos realistas. Ou o nacionalismo se define a respeito do papel
do Senado, ou está claro que non
vai haber reforma do Estado ou
vai ser, incluso, máis prexudicial
para a causa nacionalista.
· Ou existe hoxe un debate ideolóxico e unha política autonómica
favorábel a unha total autonomia
cultural e lingüística ou iso non se
vai ver sequer no f uturo. No n

comparto, polo tanto, a idea de
que non convén prantexar ainda a
reforma constitucional porque son
maioritárias as forzas contrárias. Moi ao revés, para que esas forz as contrárias deixen de ser
maioritárias , ou sendo maioritárias teñan que aceitalo, é desexábel e posíbel políticamente dar
agora esa batalla ainda que sexa
en termos ponderados. Pero ese~
termos non se poden obviar. E
preciso habituar á cidadania do

O problema eoonómico é o máis
estrutural, máis grave e difícil de
vencer. Pero se hoxe o sector lácteo ten unha preséncia parlamentar en Madrid é grácias ao BNG.
A percepción de que oller:i xa á
cuota láctea como algo inxusto,
ainda que teimen en aplicala, é xa
unha conquista do nacionalismo.
A existéncia política do país, da
sua problemática e a concesión
de misérias está condicionada pola preséncia do BNG nas Cortes e
pola presión política e social que
se fai desde Galiza. Até aos parlamentários galegas doutros partidos lles dan agora máis xogo grácias á nosa preséncia. •

GALIZA
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Portavoz Nacional da ANOC :.

Como repercutiu o traballo da
ANOC no incremento-do número de obxectores e insubmisos?
As .campañas de mobilización e
información da ANOC influiron
· de forma .moi importante na sociedade, porque a mensaxe da
Administración aos mozos é
mínima. Son moi poucos os
concellos que teñen oficinas de
información sobre a obxección
de consciéncia ou a insubmisión. O próprio Consello da Xuventude diminuiu moito a sua
actividade de información. Dalgunha_maneira esa tendéncia
_ . social ponse de manifesto, aiinda que habia un sentir anti-militarista, non xa desde princípios de século·, senón mesmo
de antes, de cando se cría o
servizo mili tar cos Borbóns .
Nos últimos anos, coa posta en
práctica da insubmisión, ese
discurso vai callando na sociedade, sobretodo através da solidariedade que espertan os insubmisos presos. Ao fin, a i11submisión non foi máis que a
estratéxia para chegar a ese
ponto e o que fai a Administración, o Governo do PP é apresentar aos insubmisos como os
que non queren coller armas .
Non queren coller armas pero
do que se trata é de que non
queren colaborar cos Exéraitos
e nomeadamente co Exército
español.

Xesus Domínguez
'O Estado trata de ap'resentar o. Exército
como unha saida laboral'
-0- PAULA CASTRO

O ano 2004 aparece no calendário do Governo central como a
data que marca o fin do Servizo Mlitar Obrigatório e o princípio
do Exército profisional. Para artellar as liñas de traballo frente a
esta nova modalidade de Exército e analisar o cámbio de discurso do Estado, con recentes modificacións legais que abranguen desde a diminución das penas de inabilitación até a excarceracióli dos fnsubmisos -. presos, a Asemblea Nacional de
Obxección de Consciéncia, ANOC, celebra o Sábado 14 de Marzo a sua V A.semblea. O seu portavoz nacional, Suso Domínguez, analisa os resultados ~os últimos anos de traballo e adianta as. Ufias que caracterizarán a sua acción no futuro imediato.

nalización pero víronse abriga-·
dos a buscar unha saida a· curto ou médio prazo como resposta a esa contestación social,
contra a míli. Pode ter unha leitura positiva porque remata o
servizo militar obrigatório e iso
supón eliminar a escala de machismo, belicismo e españolismo. Tamén ten aspectos negativos polo que implica a implantación do Exército profisional,
cun incremento de feíto no gasto militar que pretende acadar
cotas do 22% do PIB, é dicer,
dous billóns de pesetas , mentres se fan recortes en ensino
ou en sanidade. Somos claramente contrários a todos os
Exércitos, nomeadamente ao
español, que é o que sofrimos,
sobretodo tendo en canta que
unha das suas principais funcións é garantir a unidade do
Estado e impedir que calle calquera proceso de autodeterminación.
Fálase tamén de introducir
matérias relacionadas co
Exército no sistema educativo.
Seria unha campaña semellan te a de permitir o aceso das
mulleres. O que pretenden é
acadar ese recoñecimento social que non acaban de ter ao
igual que con eses hipotéticos
labores humanitários que apresentan cando en realidade son
meros espectadores dun xenocídio . Non se pode esquecer
que segundo inquéritos do CIS,
máis do 49% da sociedade é
contrária ás forzas armadas .
o·ebe ser a própria sociedade,
a mocidade, os sind icatos e demais asociacións quen se rebelen porque o Estado trata de
apresentar o exército ou a mili
como unha saida laboral.

Co cámbio da lexislación mod ificóuse tamén a estra1éxiia
da ANOC, pasando da in submisión á deserción, que froi1-·
tos se teñen obtido desque se
abre esa via?
Cando aproban o novo Código
Penal o que fan é impór unha
represión de baixa intensidade.
Os insubmisos á PSS ou á míli
xa non van ir á cadea. Dese xeito desmobilízase e rebáixase o
grao de solidariedade que se dá
pala represión , porque mália haber unlla consciénci:a antimilitarista, o catalizador segue a ser o
sentir antil-represivo. Polla oontra, os inisubrnisos aos cu airteis
van segu1ir soflfindo penas de
cárce11e e a ANOC opma pm 1e.sa
líllD\1'a <H1námica de 1rab alllo.. Ao
tempo e de· cara á amJ ciada
profiisiionamiizm:::ió1rn1 IJlo Exérci~o.
tiemos.1en im1ardha a icamp1a.1fí1a de
obxeccirón de conscii· énciai, coa
,q He· ¡pi~eterndiiam1os 1qu1e o lilúmero
de olb0t:ecil:o1mes. S1LJ1pe<1irase ao ri úmem de soldados de re,em prazo .. 1~11fon1 bien saiiu111e~sa campaña
á 11111.1a e xa. aca.da.mos 1ese ob.xecti110. ·Wn incmmooto de obx1e1cmD1m
e:s:, dlio1 51%, a 1ne.sp, ,e f~o do
alíllo ainr,teriow~ cheg1ando a case
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Teñen deseñado algun tipo de
campaña para frear esta tentativa? ·

10.000, cifra que supera o número de quintos na Galiza. Esto
só pasou _aquí e en Euskadi e
agora teñen ·que enfrontarse
cuns 500.000 obxectores sen
destino en todo Estado.

o

A profisionalización do Exército, resposta a ese incremento da obxección?

A admnistración non tiña como
obxectivo príoritário ap r:.ofis io-

En diante tentaremos de levar
a todos os centros de ensino
charlas sobre a obxección de
consciéncia, para o que contamos coa colaboración da CIG,
das organizacións estud iantí s
CAF, CAE e MEU e co apoio
da AS-PG. Dentro desa campaña tratarase de seguir
conscienciando á mocidade para que opte pala obxección ou
pola insubm isión no caso dos
sector.es máis comprometidos.
Tamén nos dirixiremos a toda a
sociedade para intentar artellar
unha mobilízación xeral proxi mamente, no mes de Maio ,
cunha manifestación contra os
gastos militares.+

OBiNG vuhre!demandar ocentro de ensino para aCapital Cultural 2000

Compostela é a única cidade sen Escola Oficial de Idiomas
Sa11111Uago1 d»e Coimpoi.s;1tella é a
única das :S·ete cídadies ·que,
1non ~en Esoo41a Ofícii.aJI de· ~dio
ma:s 1(EO IJ,, ,elílltídade, 1ci0a quia'
1.amén ,c,ontani 1c1onc.e~!o1S ·l!XlDJ.0
1

I~ ~ontm1t1e

~1fm~ie1iiro.

de

Rí adeo e1

Letrnos~

o IBINIG de Com¡pi101s:~e,1la

ven de rec·lamar má's unha.vez
a 1c:riíacióru du111 cienitro de apre11'11-di,za~e die• 1
lí1111g¡uas 11J1~i1c~af p1a~a a
que se·r.á CapítaiJI Eu1m p,e1a da.
C1.dlura no·a1110 2000
1

1

•

O COficellei1ro 11acio.nal1í&ta Nés110 r 1Rego1 11101 1~1·eu apr1es:e,n1
t ar a
micÍl athla. ni0 pleno ieomp11J1s!sllán
nhia vez o ,govemo local non
dSSetílVi0l /ifS'U a modón do m~mG ,
1

1

1

11

.aprnbada por unanimidade en
1~~ 0~1ernlbrn de 11995 , na que- se
,e;o m¡prnme,ti a a reclamar de
wm1e1d11iato diante da Consellaria
de IEducadó111 a criadón dunha
EOll a cidade.

Poilas cara.c:teilíÍs1ticas 1especia1is

da e'

1

e, 01.11nha grande povoa-

,¡¡:~j:,ón 1e1:sludaJrltiíl ~

a ·demanda de

esli des e· ~~tg u as. é das maiores .(1 país. A vísta quedan os
dlado1s, apna1s1e1111~dos por Nés·nor
Rego paia .aJgumentar a neces.ídade dio cen fO que faian de
210· ,;aicadlé m~.as prw
liradas d18' ~d~o
ma.s ~m pfa111tadas na c.ídade e
arredor die 1' ..500 afunos matri1

cu lados no lnstitlito de Idiomas
da Universidade, centro que
non outorga título oficial e cunha matrfcula que custa 38.000
pesetas fronte ás 7.000 da EOI.
O Instituto de Idiomas func.iona
asi,. non á maneira de, servizo á
comu.nidade universítári'a, senón como unha entídade qu e
cobre algunhas das demandas
da povoación cunha matrícula
que é seis veces maior á do ensíno oficial. Por outra banda, os
est udantes composteláns en
centros privados adoitan matricularse á vez nas Escolas máis
próximas para·conseguir o título
do ensíno regrado de idiomas.

Desde o ano 95, no que a corporación compostelán aproba.ra a in iciativa para reclamar a
constitu ción da EOI, criáronse
os oentros de Aibadeo e Vivei ro, c,onstruíuse un edifício mt,11tíusos en Lugo e destináronse
7.30 mí ll óns para a con str ucc.ión dunha nova sé en Ourense, sen que aparezan consta -

tados iarzamentos para do,tar á
capital' galega. Aego considera
que a criación da EOI na capital significa dotar .á c:ldade du n
"serviz o público cunha forte
demanda por parte da ,oidadania e por íso mesmo de grande
utilidade sooíal". •

Xabier Aboi, CIG·Mar
'Non cometimos delito
nengun e
aopinión pública
non ·nos criminaliza'
O fiscal pede cárcere para
vostede e outros dous sindicalistas.
Pede. Eu ainda non teño comunicación oficial e penso ir o
Xoves 12 de Marzo ao xulgado a ver que pasa . De momento seica non hai data para
o xuízo, pero o fiscal si pede
tres anos de cárcere para min
e para Manuel Camaño e un
para Xosé Lois Diaz, ademais
dunha fianza de 5,4 millóns
para Camaño e para min e de
un millón para Xosé Lois.
Vai pagar a fianza?
Desde logo non teño cartas
para pagar a fianza e non penso depositala. Pode que me
fagan inaugurar o cárcere da
Lama, é algo que non me gasta, pero que pode que suceda.
Houbo presións para incriminalos?
Os delitos dos que nos acusan supostamente ocorreron
en 1995 e non se deron moita
presa. De todos xeitos , coas
peticións tan altas que fi xo o
fiscal vese claro que houbo
presións moi fortes por parte
do aparello po lítico , tanto do
PSOE como do PP, xa que as
causas coincidiron cos dous
governos. Xa o intentaron coas multas da Subdelegación
do Governo , pero tirámolas
abaixo no Tribunal Superior.
Temen ser condenados?
Non teño por que dubidar da
xustiza e non cometimos nengun delito, nen nós nen nengun mariñeiro. Quen si cometeu un delito foi a Administración porque condenou aos
mariñeiros a estar parados durante sete meses e consentiu
que se perdera parte da frota.
Síntense discriminados?
Xente como Amedo ou como
Navarro están libres. Cando
hai dous mortos polos sucesos cos mineiros de Lean e
Astúrias e non hai apertura de
investigacións xudiciais, cando
os do naval de Cádiz cortan
as estradas e queiman unha
sede do PSOE e non pasa nada; vese que hai duas varas
de medir porque a nós lévannos a xufzo por dous eucaliptos . De todos xeitos, ben sa·
bemos que a opinión pública
galega non nos criminaliza. •
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Oconselleiro de lndústra aseg_
ura que sori inócuas

AFiscalia do Meio Ambiente considera da -máxima urxéncia
desviar liñas de alta tensión próximas a vivendaS
ción dunha vivenda de renda baixa.

9* G. LUCA

A Fiscalia de Meio Ambiente
considera da máxima urxéncia
soterrar ou desviar as liñas de
alta tensión (LAT) próxima a
cinco áreas urbanas de Madrid,
polo perigo que representa para a poboación a exposición
aos campos electro-magnéticos. A consellaria de lndústria
da Xunta considera científicamente probado que a alta tensión non ten influéncia negativa sobre o corpo humano.
Nun escrito dirixido ao concelleiro de urbanismo de Madrid, o
fiscal Emílio Valério exixe que
nun plazo máximo do primeiro
cuatriénio do PXOU de Madrid
se acometan obras de modificación dos trazados aéreos na viciñanza de vivencias. O Fiscal
do Tribunal Superior de Xustiza
de Madrid coida que existe nos
últimos tempos, nas sociedades
avanzadas, "unha intensa preocupación no que se retire ás
LAT que rentean vi vendas, áreas de recreo e educativas".
"A léxica prudéncia na que se
definen as conclusións e estudos científicos -sinala o Fiscal no
seu escrito-, non impide establecer con absoluta rotundidade a
obriga que os poderes públicos
teñen de apartar, ou no seu caso soterrar e desviar, as liñas á
distáncia que recomendan as
autoridades sanitárias; deber público consecuéncia directa dos
direitos fundamentais á saúde e
o direito a un meio ambiente acido e unha vivencia digna".
O comunicado da Fiscalía salienta o carácter non voluntário da
exposición aos campos electromagnéticos das LAT, que nalguns bairros populares de madrid ten todas as características
dunha exposicion non desexada
ou forzada nos suposto .de elec-

As calificac ións
dalgunhas LAT á
beira de vivendas
coma de intensi-

dades que sobardan o sanitáriamente admisíbel
ou a definición de

alarmante proximidade doutra liña a
un pátio de coléxio, contrastan
coa declaración
do conselleiro de
lndústria da Xunta, António Couce i ro , no Parlamento, no sentido
de considerar as
LAT inócuas dacordo con critérios da Organización Mundial da Saúde.
O Fiscal do Meio Ambientre
acompaña o seu escrito con inf armes do 1nstituto de Bioelectrom ag n eti s m o Alonso de Santa
Cruz, da universidade de Alcalá
de Henares e outro da xefa do
servizo de Investigación do Electro-Magnetismo do Hospital Ramón y Cajal, Jocelyne Leal que
corroboran a perigosidade dos
campos electricos de alta intensidade sobre o carpo humano.
A actual Xunta do PP ten comprometido coa eléctrica madri leña Unión-Fenosa o plano MEGA
de electrificacion rural e a execución do plano SOGAMA para
a recollida de incineración de lixo asi como distintos convénios
coas universidades. A Fiscalía
anti-corrupción investiga un posibel delito de prevaricación da
Xunta en rela:ción coa conducción de alta tensión imposta sobre a parróquia de Merza (VBa
de Cruces) sobre distáncias nalguns casos inferiores á catorce
metros das vivendas. •
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XuRxo BoRRAZÁS

. Autoestrada ao inferno
Ese é o título dun disco dos AC/DC, o grupo heavj1 australiano, que
levaba por nome o equivalente a un calambrazo. Pero podería ta,
mén aphcárselle á imposición da peaxe na autoestra.dai entre A Co,
ruña e Carballo. Estando endiañada, cádralle ben que a vimdeirn
protesta cívica que orixina se convoque para o Venres 13, o día do
mal en sitios como Ausualia, por exemplo. Coma un exoKísmo.

Reconstruida a
Ponte das Pias e
reestabelecido o tránsito
O Martes dez de Marzo remataba a reconstrución da ferrolá
Ponte das Pías e era
reestabelecido o tránsito de
veícu los 56 días despois do
acidente do Discoverer Enterprise, que o derrubou e deixou
incomunicada a bis barra. ·O
Governo central tamén anundou o desdobramento da via
de comunicación para reducir
o impacto da densidade do
tránsito que pasa sobre a
Ponte en dirección a Ferro~ ou
desde esa cidade. A mesma
empresa que realizou a 1m pa- .
ración será a encargada de facer o desdobramento. Por outra banda, a X11..mta manterá
até o Venres 13 de Marzo o
plano de transporte gratuito
que opera na ria do Ferro!.+

O~upremo confirma
a inabilitac,ión
do alcalde de Pontear,eas
O Tribunal Supfiemo confirmou o 6 de Marzo a sienténcia ditada po lla A!11.1diéncia
Provincial de Ponlevedra na
que se inabilita ao a1calde
de Ponte,ar1eas, o p0:pular
Xra.sé Casiro ,d1Jli,ante 10 ¡periodo de un a110. Os fe]to s
1

1

1

polos que s,e condea a Castro ref1írens,e á denúnc ia dun
membro do rOons,eUo IMu111iciipall die Cu1tu1a na rque sinalaba 0S impedimentos do al1

1

Tanto ten que o parlamento de Galiza aprobase por 1manimidade a
graruidade no uso, moito menos ainda que o reclamen civilizada, e
de novo unanirnemente, as bisbarras de Fisterra, Soneira e Berganti,
ños; ou os empresarios dos polígonos da Grel.a, Bens 1 JPooomaoo ou
Bértoa. A todos se nos di que nos consideremos aformnados 1 pero
sentímono humillados.
A G552 era unha das vías con maior siniestralidad.e e con máis tránst,
to de Europa. ¡Afortunados, por que?, ¿polos mortos e.feridos que a no,
va ponaxe vai volver a ocasionar? As perdas económicas son o de me,
nos. A peaxe xa causou víctimas até fóra do asfalto; é o caso da ancíá
atrapada e falecida nas lameiras das manees, nas súas proprias terras, e5'
cangalladas e abandonadas con présa polas constructoras, mentres cen,
tos de obreiros traballaban día e noite na instalación dos pastos de co,
bro para que Fraga lrib<l:me viñesé a inaugurar a desfeita ás agachadas,
entre un bosque de mocas, cámaras amigas e canóns ameazarites. •

1

calde para ue participara

nas 11eu11ións deste órrgano.
Xosé C:astm deu unha rio lda
de IP rensa tras 1coñece:r a decisión do Supremo a que
manifestou a sua i tención
de recurr1i1r ao ifrrfübu1nall
co::nstimt1.1c1omat D gru1p1Gmurnicipa1 do BN'G sinafo1u que,
a senténcia recoñece a · ail
de respeito polos dlireitos
c onstHuc,ionais aime:a 1q e a
inalbilitación, segu.ndJo, DrS
nac;i onalistas, non solucio1

1

1

1

na o problema político, "q e
só variar:á se mudan ors
resultadas eleno,:rais'". Por
outra banda, tamén o 'T ribu1

Oalcalde denúncia que Portos de Galiza non informa para provocar un conflito entre concello emariñeiros

AXunta construe en Bueu Un edificio sen licéncia municipal

nal Supremo solicitou un
suplicatório para procesar
ao s,enador do PP Xúlio Y:eb~a Pim.entel p,or pagar unha
viaxe de Novas Xeracións
con cartos do concello de
Carballedo, 011de é
alca lde.t
1

O início, por parte de Partos de
Galiza, dunha obra no porto de
Bue u, sen contar cos corresponde ntes permisos municipais, está a enfrentar ao concello coa Xunta. O alcalde da vila,
Xosé Novas (BNG), denunciou
que a Xunta eludiu informar pa-

ra provocar un enfrentamento
político no que a Confrarla die
pescadoras actua. como correa
da transmisión do PP.

sen edificar. Segundo denunciou o alcalde, "a Xunta evitou
tramitar os permisos para que
nós parali,zásemos as obras e
enfrentarnos cos mari ñ1e iros,
pero o certo é que en Bueu todo
o mundo está contra o edifício.
Ao tempo, nen a Xunta nen a
COnfrar1i.a.QUb::eron f11r9'QOGiiar".

1

Vários colectivos sociais e viciñais de Bueu maniféstansa contra a construción dun edifício,
as casetas de mariíieiros, qve
racha coa harmonia do porto,
carece das llcérioias necesártas
s non ofarece parmsabillidade

O edificio, d cen metro
de longo, once da ancho e ci,nvisual.

co de alto, supón un obstácu1lo
visual na vila, qua tif'la o porto

Inicialmente a Xunta, através de
Portos de Galiza,, oomezara tres
obras distintas líllO portio IBueu
pero non pediu a e1::i1r1respo111tde·n~e licimaia mun'ic.~i praJ 1
rn1sn eillaborou o obrigatório Plan IE p , i 1
do Porto , pa~ le,v.ar di nt
i n~
tervenoi:ón . lsto matiw'lll un 0ifilr'
fllit 0 de competállílloiias c10 reo11'11cl91

1

ll'o qu:e rematolll na , , 1 do con·
ten ioso dminl t Uv
,Tribuinal upe.'ri r.. O ut u~ riz. u
as 0bras, p rQ 'ª' 1onoe!lllo1 resl 1
pem:ienta de re ursa.
1

1

1

1

1

1

No camiño, o concello legalizou
duas das · obras pero non a
construción dunhas casetas para os mariñeiros porque non habia Plano Especial e porque incumprian várias no~mas, entre
elas as referentes á necesária
permeabilidade visual das edificacións para facilitar ver o mar.
A. obstinación da Xunta por
constrnir as casetas canta co
apoio da contraria de pescador1es e o PP" p,ero 11,4 aollectivos.
rdle todo ti,p10 1que' hai no municí- '

p,¡o, ,9,s:~alíl ,rern Gio1nttra..

i 1, nt

1

S do cormello

contra, e que .tiña como obxecto
abrir liñas de diálogo, impediron
que se· celebrase increpando a
quen interviñan pronunciándose
en contra do proxecto de construción das cásetas.
Os colectivos contrários á construción das casetas asinaron un
manifesto no que acusaron á
Xunta dun proceder pouco democrático ao actuar incumprindo
a lei. "Non estamos en contra
dos siervizos po1rtuários, pero s1
i
nos opoñemos a que se constrna de forma anán;~uica", dli o
manifesto, que tamén indica que
"a ocupación indiscriminada de
máis, espazos ( ... ) rnmperia a
hanmo'l1ia e integracióíl do porto". A contraria, pala sua banda,
commcou unha manifestadón
para a meiodia do Sábado 14 de
ti.1~arzo ren apoi,o das obras.+

'
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Unicar ven de ser adquirida por
Castrosua. Houbo dificuldades
en Unicar na última etapa?
Desque nos constituimos como
Sociedade Anónima Laboral, en
· Xullo pasado, hou6o moitas dificuld~des. Cada vez que nos entrevistábamos cun posíbel cliente, perguntaban quen era o dono. Como diciamos que eramos
nós, amasaban recelo. En xeral
os nasos clientes estaban á expectativa, a ver si eramos sérios.
Mesmo houbo boicoteos por
parte de fabricantes e forneced ores de pezas. Xa se sabe,
aqui, se o dono é don fulanito de
tal, ainda que sexa un ladrón,
non hai problema, pero se son
os traballadores ... Ademais, non
dipuñamos de 50 millóns de pesetas na caixa para aguantar. A
Xunta non nos axudou e só un
banco, CaixaVigo , prestou un
pouco de apoio. Cos anteriores
empresários, a Xu .n ta puxera
750 millóns e non se preocupou
de controlar o seu destino.

Ex presidente do·comité de Unicar

Xosé Maria Casás
'Aqui non se entende qué os traballadores
sexan ao mesmo tempo empresários'

MANUELCAO

que os empresários
anteriores non irvestiron cartas en renbvala. Nós mesmos,
nestes tres anos .de
paraiisación, tivemos
· que organizar turn·os
as 24 horas do dia
par~ evitar as· roubos
e a degradación das
instalacións.

Gonquerimos tres contratos e fa~
bricamós un. autob1.,1s urbano. Se
chegam0s a aguantar até fin de ··
ano, poderiamos acadar cartéira
de clientes suficiente como para
continuar como empresa. De feito, só necesitabp.mos contratos
por uns oito ou dez autobuses
ao ano para seguir funcionando.

Dalgun xeito si, porque cando os
99 traballadores puxemos
300.000 pesetas cada un par.a
constituir a sociedade, pretendiamos conquerir clientes ou un empresário, que vai ser Castrosua.

Habia posibilidades · de conquerir clien~es?

O sector dos autobuses urbanos
é como o dos turismos . Constantemente hai que modernizar os
produtos que se sacan ao mercado. Todas as empresas, incluida
Unicar, teñen departamentos de

Non ten nengún sentido po tular a de centralización do poder
·político, -administrativo e económico en España e defender o
contrário en Europa. Pode ser duro para Exteriore ver e ante
unha limitación máis do seu poder, pero iso non é máis que un
proceso irreversíbel que se materializa no esca o poder que ten
nos Executivos de Madrid o Mini tro de Exteriore . Boa parte
das -súas competéncias, importantes cando España e arnpaba
menos integrada política e económicamente, on, agora, asu,
midas polos Minisrérios secroriais, polas CCAA e pala libre
autoorganización da sociedade civiL Na medida en que Europa
vaia potenciando unha política exterior común as actuacións
do Miriistro español serán cada vez menores e puramente sim,
oólicas e especializadas en temas cuiturais.

Descreba o futuro
imediato.

Cumpriron os obxectivos?

E.s te tipo de empresas_están
moi sometidas a necesidades
de modernización?

Forzado polas circunstáncias, que diría Ortega, o govemo de
Madrid vai aceitar que as autonomias poidan participar nos
Consellos de Ministros da UE naqueles asuntos que afecten as
súas comp.eténcias exclusivas. O texto aprobado por unanimida,
de pola Comisión Mixta Congreso,Senado da UE ha de ser ree,
laborado e concretado posteriormente sendo previ íbel que o PP
trate de buscar determinadas renarterias e dila,tar no tempo a súa
regularnentación e a súa posta en práctica. E cert que algún
membros destacados do Partido Popular como o Presidente da
Xunta de Galicia, Manuel Fraga, abogaron reiteradamente pola
non consideración da política europea como unha parte da polf,
tica exterior que sería competéncia exclu iva do governo de Ma,
drid, pero a maior parte do PP e, sobre tod , o Mini téri de
Asuntos Exteriore opuxo unha tenaz re i téncia. En realidade,
·estamos <liante de intereses contraditórios que e han saldar coa
perda de mfluéncia de Exteriores e unha confirmación do p der
autonómico nos ámbitos europeos. I to ha de ser asi, a men
naquelas CCAA que teñen máis conciéncia do eu interes
diferenciados e, en particular, das denominadas hi tórica .

O pasado mes, os traballadores da carroceira Unicar, como
membros da Sociedade Anónima Laboral proprietária, che-·
garon a un acordo de venda á empresa compostelana Castrosua. Esta sinatura supón que o 16 deste mes marcharán
a Compostela e en tres. meses comezarán a traballar. Será
() final""dunha a~identada crise que comezara hai tres anos.

1

Sector inovador

das CCAA én Európa

·* H . VIXANDE

Pero seica ian por bon camiñó?.

Neste·negócio as eleicións municipais son moi importantes, porque as empresas concesionárias
do transporte urbano adoitan renovar as suas frotas para non
peder as concesións, caso de
cambiar a cor" do governo local.
Por esta razón, este ano era ideal para comezar a funcionar a
Sociedade Anónima Laboral, xa
que os contratos chegan un ano
e pico antes das eleicións.

Representación

prototipos para introducir inovacións. lsto non só trae consigo a
modernización dos autobuses,
senón que tamén permite aforrar
custes, porque se introducen métodos de fabricación que reducen
o tempo empregado no proceso
produtivo, por exemplo. O departamento de prototipos de Unicar
·fara desmontado pala própria patronal cando comezou a crise, era
unha forma de ir minando a capacidade da empresa. Nós houbemos de constituilo de novo para
facer un prototipo e desenvolver
un novo modelo de urbano cando
conquerimos o contrato do primeir'o e único -autobus que fabricamos. Agora entrarpos en Castrosua e esta empresa sempre se
preocupou por ter un bon departamento de prototipos, de modo
que non haberá problema. De todos xeitos, haberá que modernizar algo, non moito, a factoria por-

. ·O dia .dezaseis marchamos a durante
tres meses a Comp oste.l a. Despois,
volvemos aqui -a -fabricar uns autobuses urbanos scania
para o estranxeiro.
Ternos carga de
. trabq_llo para- tres
anos e non creo
que haxa dificuldades porque Castrosua é unha empresa que ten grande
prestíxio e que é nú,mero un no
sector en España_ E máis, pro~
babelmente quede cunha parte
. moi importante do mercado.

E Unicar non tiña prestíxio?
- Si, e moito. O último autobus
que fabricara antes da crise era
para Malta. Fixéranse urbanos
para China e para mái sítios. O
problema non era de prestíxio
nen de caLidade. O problema
foi que os empresários, Xosé
Caride· e Pérez Nieto, decidiron
afundir a empresa e fixeron o
que se adoita facer nestes casos: non pagar a ninguén e
quedar en suspensión de pagamentos, como non hai quen
persiga ·condutas como esa ...
Hoxe estár:i mellar que antes
porque quedaron cos terreas
de Ourense, que están en chan
edificábel. +
-

Abel Matutes, Ministro de Exteriores español.

'Non ten sentido postular a
descentralización do poder político,
administrativo e económico en España e
defender o contrário e~ Europa"

Miles de P.ersoas contra o medicamentazo.

A lectura política <leste acordo desde Galiza é rnoi positiva.
Comprendemos a felicidade dos negociadores españois ao po,
der contar con pequenas cartas que representarían aos sectores
e intereses principais galegas para poder utilízalas impunemen,
te en Bruselas, para cambialas por outros intereses e outros sec;
tares produtivos máis importantes para España. Por exemplo,
que maravilla poder entregar cota láctea a cámbio dun mellar
trato para as oliveiras. Até se pode vir por aquí a zamparse un,
ha boa mariscada e comunicarnos: "no pudo ser", "hicimos lo
que pudimos", "no era fácil negociar mejor", etc. Até hai pou,
co os galegos viñan tragando pero, agora, xa máis enteirados
poden chegar a conclusión elemental de que "govemo amigo,
si, pero a vaquiña polo que vale". E xa non se pode dicer que
non é moderno, nen europeo, nen der. 0crático, nen un "guiri,
gay", como alegaba o lento Matutes, porque, ¿qué c;asualidade?,
este i;nodelo vense aplicando en Alemaña, Austria, Bélxica,
etc., e están encantados. A presión nacionalista influe na pos;
tura da Presidéncia da Xunta pero, ao final, son os votos nece,
sários dos nacionalismos vasco e catalán os que forzan, en últi,
ma instáncia, o cambio de posición do PP.•

Nas sete cidades galegas
celebráronse mobiliza·
cións contra o receitazo o
Xoves S de Marzo apoia·
das por .sindicatos e orga·
nizacións políticas, agás o
PP, que conforman a Pla·
taforma pola Defensa da
Sanidade Pública: Os ma·
nifes'tantes protestaron
contra a exclusión de me·
dicamentos da Seguridade
Social que consideran ne·
cesários, calificándoa dun
paso cara a privatización
da Sanidade. A manifesta·
cíón máis numerosa foi a
da Coruña, con perto de
cinco mil persoas, seguida
da celebrada en Vigo (na
fotografia). Tamén foi des·
tacábel a participación ci·
dadá, especialmente da
xente maior, en Lugo, Ou·
rense, Ferro! e Pontevedro.
A Plataforma cifrou en
20.000 persoas ás que sai·
ron a rua nesta xornada. •
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ODia da Clase Obreira Galega celebrouse con manifestacións en Ferro! eVigo
'

.

Os sindicatos peden que se poténcie o sectOr lácteo para loitar contra o paro
Ferro!, cidade na que ·
morreron os traballad o res da Bazán
Amador e Daniel, un
dez de Marzo de hai
vinteseis anos, por
disparos da policía,
viviu como todos os
anos a principal_ mobilización con motivo
da celebración do
Día da Clase Obreíra
Galega. As tres censindicais ,
t r ai s
CCOO, UGT e CIG
manifestáronse en
demanda de medidas activas contra o
paro. Estiveron presentes no acto os secretários xerais das
tres centrais , Xesús
Diaz, Xesús Mosquera e Fernando Acuña. Ao finalizar o acto , que rematOU no Aspecto da manifestación de Ferrol.
Cantón de Molíns ,
leuse un manifesto no que se
postas concretas para incremenlembrou que a protesta de 1972
tar o emprego que pasan pala
tiña como orixe a reclamación
"potenciación dos sectores lácpacífica de der.eitos salariais e lateo, gandeiro, pesca, naval e emborais como os que disfroitaban
presa pública, a eliminación das
os traballadores neutros paises
horas extras ou a redución da
de Europa. As centrais lembraron
xornada laboral a 35 horas": Tao alto nivel de paro existente en
mén se censurou a política do
Galiza e lembraron que tiñan xa
PP, nomeadamente no que respresentadas ante a Xunta propeita ás "reducións de capacida-

As cifras do INEM
non reflexan a realidade

'.'O descenso do paro en
· Febreiro non significa que se
incremente o emprego", afirma
CCOO, "senón que se segue
a destruir". Esta central
explica, atraveso dun
comunicado que "en todo
1997 descendeu o paro en 22
testación, convomil persoas, pero tamén se
cada en solitário
destruiron 7 mil empregos, o
pala CIG, na que ·
que quere dicer que en Galiza
se pediu a realizaseguemos coa lacra do
ción de convénios .-1
des'censo da povoación
de ámbito galega ,
ocupada". "Cada vez unha reinvindicaengade CCOO- máis
ción que xa estaba
galegas, e sobre todo galegas,
compr_endida na
saen do mercado de traballo,
loita dos .traballaperdida toda esperanza de
dores da Bazán no
atapar emprego".
72 que reclamaban
un convénio próCCOO chama tamén "a evitar
prio. A CIG é _crítia tentación de eufória na que
ca coa "centralizaviven, en contradición coa
ción" da negorealidade, os governos da
ciación colectiva
Xunta e central que, coa
que
defenden
escandalosa taxa de paro
CCOO e UGT.·
existente, teiman en dicer que
"España e Galiza van ben".•
A central naciona1i sta lembrou que
en Galiza hai 200
mil parados , dunha
povoación activa
voz NOTICIAS de 1.100.000 persoas. Tamén é moi
elevada a inseg-uridade labo"A solución a_p plano de
ral. A CIG pediu "vontade" por
viabilid_ade de GEA {Grupo
parte da Xunta de Galicia e
de Empresas Alvarez) está
lembrou que tiña presentado
en pior situación que cando
17 medidas concretas para
o comité se reuniu o mes de
criar emprego. Tamén pediu "a
Outubro co ministro de "
extensión do seguro de deAdministracións Públicas.
semprego, igual ao salário míMariano Raxoi", segundo un
nimo interprofesional, a todos
portavoz dos traballadores
os parados"•
desta empresa. Mália a sua
promesa, o ministro non
confirmou as quitas das
débedas á Seguridade
Social e Facenda, nen as
axudas para as
prexubilizacións aos
- maiores de 50 anos.

Os traballadores
de Alvarez rompen platos

de laboral nas empresas públicas
de Ferro!". Tamén reclamaron
que se cumpran as promesas de
infrestruturas para a comarca.

A CIG pede en Vigo
11
un marco galego
de relacións laborais"
En Vigo celebrouse outra mani-

Aempresa quere aumentar en 74onúmero de horas traballadas ao ano coa mesma plantilla

Cinco mil traballadores de Citroin
maniféstanse para pedir un aumento de persoal
-0.- M.V.

O pasado Luns dia 9 cinco mil
traballadores da empresa automobilística Citroen manifestáronse palas ruas de Vigo, divididos
entre mañá e tarde, segundo os
turnos da empresa. A mobilización foi acompañada por un paro
de tres horas en cada turno, o
mesmo día. É esta a prímeira fol ga que realizan os traballadores
desta factoría desde 1991 .
Con anterioridade á folga e á
mobilización , 26 delegados e
membros do comité dos sindicatos UGT, CIG e CCOO permaneceran pechados durante seis
dias nas instalacións da empresa. A participación masiva na
manifestación e no paro surprendeu aos próprios convocantes e sobre todo aos directivos
da empresa que non agardaban
unha resposta tan contundente
á sua proposta de incluir no
convénio un aumento anual de
74 horas de traballo, a realizar
preferentemente os Sábados.
Nos turnos de mañán e tarde
traballan unhas seis mil persoas. Cinco de cada seis participaron na mobilización. O paro foi
seguido pola práctica totalidade
dos traballadores da cadea de
montaxe. Pésie á que na factoria viguesa a maioria do comité
está formada por representantes do Sindicato lndependente
de Trabal/adores de Citroen a

proposta das centrais de clase
foi esta vez seguida masivamente. Na mobilización e no paro participaron numerosos empregados.afiliados ao SITC.
Os traballadores da empresa
deben traballar, segundo o convénio até agora vixente , 1752
horas ao ano , ás que hai que
engadir 80 horas extras estruturais, o máximo que permite a lei.
A empresa pretendía incluir no
convénio outras 7 4 horas máis
con "carácter voluntário", que
estarian acollidas ao conceito
de "xornada industrial".
Portavoces da empresa argumentaron que o aumento de
horas é necesário para lograr o
obxetivo de producir 329 mil

veículos este ano. Segundo os
danos da factoría, as instalacíóns actuais "non dan para
tanto" e serian necesárias várias reformas, cuxa realización
levaría alguns meses, para
acomodarse a ese nivel de prod u ció n. Os sindicatos UGT,
CIG e CCOO xulgan, pola sua
parte, que é necesário contratar a 620 novas empregados
para que traballen no novo turno dos Sábados, de modo que
se cubran as necesidades de
produción, sen incrementar a
xornada dos traballadores actuais. Consideran os representantes das tres centrais que
"facer o que quere a empresa é
volver á semana laboral dos
anos setenta, cando habia que
traballar todos os Sábados".

Os traballadores de Citroen mobilizados ao pé_da factoria.

A. IGLESIAS

Reparto de benefícios
A protesta destes dias, a primeira
en oito anos, obedece a concién- _
cia dos traballadores de que os
benefícíos do último lustro non
poden ser cómpensádos só con
palabras dos directivos como "en
Vigo ternos o mellar -Persoal laboral", tal é como se ten escoitado
nalguns actos públicos de homenaxe á direción francesa de Citroen. Os traballadores piden tamén un acceso ao reparto de benefícios, en forma de maior salário e mediante o aumento do número de empregados.
CIG, UGT e CCOO eran conscentes de que o convénio podia ser firmado tal e como desex~ba a empresa, como asi
foi, dada a maioria que ostenta
o SIT"C na factoria (da mesa
negóc'iadora forman par,te, en
representación dos traballadores, sete membros do SITC e
cinco oas centrais de clase),
pero valoran moi positivamente
a resposta habida na folga e
na manifestación, síntoma de
que o descontento é maioritário na empresa e inclu~ tamén
"a moitos traballadores que votan ao sindicato amare/o". Segundo o convénio asinado, os
traballadores terán un aumento
salarial do 2, 7%, a"inda que
responsábeis do SITC afirmaran a pasada semana qtJe o
acordo incluiría un aumento mínimo do 3%.t

Os empregados temen que
o próximo dia 15 a empresa
tampouco volva a dispoñer
de cartos para facer frente
ao pago da nóm!na. O
pasado Martes dia 1O un
grupo de traballadores
curtou o tránsito na Praza
de España de Vigo e rachou
platos no centro da calzada
en sinal de protesta.+

Avisan contra o perigo
de investir na Bolsa
Comentaristas económicos
avisaron xa estes dias en
diversos meios dos perigos
de investir en Bolsa. A venda
de empresas públicas
provocou unha boa situación
momentánea das finanzas do
Estado e unha eufória que se
traduce tamén na Bolsa.
Méios financeiros aproveitan
estas notícias para realizar
unha colleita de aforras entre
a clase média, grácias á
burbulla de beneficios que se
xerou. Os especuJadores
máis fortes poden- desatar
enseguida unha ruptura desa
eufória dando sinais de
venda; a burbulla
desinflariase e os pequenos
investidores quedarian sen
nada. Os comentaristas
lembran que todos os
incrementos rápidos rematan
asi e que na bolsa só é cribel
o crecemento lento e sostido ,
baseado na mellara da
economía produtiva. •

14

SOCIEDADE
ANOSATEBRA

N 2 821 -ANO XXI

12 DE MARZO DE 1998

Traducido acatalán eeuskera, mentres Fraga deixa ao idioma en mans do mercado

Windows non estará en galego
porque a Xunta non negociou con _MicroSoft
A versión do Windows 98 que
vai sair á venda a meiados do
ano estará en todas as línguas
do Estado agás en galego porque a Xunta non negociou a inclusión da nosa língua como
idioma habitual do sistema
operativo coa empresa proprietaria do programa, Microsoft.
Non ha'i dificuldades técnicas ·
para realizar unha versión galega, que en menos de duas
semanas poderia estar ultimada. Por outra banda, a Mesa
xa reclamara un Windows en
galego coa versión de 1995 . .
. Hai dous meses que a Xunta se
puxo en contacto con Microsoft
para incorporar ao galego entre
os idiomas incluidos dentro deste ·
programa, que vai camiño de se
converter no sistema operativo da
meirande parte dos ordenadores
que hai no noso país. Segundo
Microsoft, agora é demasiado tarde para introducir a versión en galega, xa que os traballos das distintas versións inícianse un ano e
meio antes da sua comercialización. Oeste xeito, a responsabilidade de que non haxa un Windows en galega corresponderia á
Xunta e reproduciríase a mesma
situación que xa denunciara a
Mesa pola Normalización Lingüística cando saiu ao mercado o
Windows 95 en todas as línguas
oficiais do Estado agás o galego.
Desde hai meses a Mesa desenvolve· unha campaña de envio de cartas a Microsoft, ao
presidente da Xunta e ao director xeral de Política Lingüística
demandando as medidas precisas para dispar dunha versión
en galego do Windows 98, "feito
que constituiría un importantísi~
mo avance no proceso de normalización do naso idioma". Manuel Fraga enviara unha resposta eludindo a responsabilidade
do Govenro no apoio ás yersións galegas dos programas informáticos elaborados fóra do
naso Pé!ÍS porque, segundo Fraga, "dependen das decisións
que, sobre critérios de mercado,
adopten as empresas xeradoras
de software". Ainda así, hai
dous meses rectificou e trabou
contacto con Microsoft.
A Mesa agarda que "estes tardíos inicios de negociación con
Microsoft culminen en acordes
que nos permitan no futuro ter
no noso idioma outros produtos
informáticos".

Iniciativas oficiais e
privadas
Mália que os técnicos aseguran
que necesitan máis de un ano e
meio para introducir versións en
outros idiomas, para un particular especialista en informática é
relativamente doado galeguizar
o seu programa ou cando menos os nomes dos comandos,
non si os menus das axudas,
que requiren un maior estarzo.
Até o momento, as iniciativas da
Xunta para impulsar a presenza
do galego na informática reducíronse á adquisición dun corree-

As traballadoras

do Hospital Naval
de Ferrol non teñen que
limpar viVendas privadas
A xuíza Isabel Olmos, do xul gado do Social número 2 de
Ferrol, emitiu unha senténcia
na que dá a razón a unha limpadora do Hospital Naval de
Ferrol sancionada por negarse
a limpar a casa do director. A
vivenda está situada dentro do
recinto hospitalário pero a
obriga do director de vivir ali
non influe en que a casa sexa
de uso privado, segundo a
senténcia. As limpadoras, segundo o convénio, teñen que
!impar as dependéncias pero
non os domicílios. En Marin,
duas traballadoras protagonizaran unha protesta semellante ao ser obrigadas por alguns
mandos da Escala Naval a
!impar estáncias privadas.•

Carreira para poñer
a língua en marcha
en Santiago

tor ortográfico desenvolvido por
particulares.
A respeito do material informático
en galega, o escritor e enxeñeiro
de telecomunicacións Xavier Alcalá chamou a atención sobre un

novo reto que neste campo ten o
naso idioma: eis a introdución
. dos siste.mas de recoñecimento
da voz por parte dos ordenadores, que a empresa IBM está a
desenrolar para o inglés e o castellano. Alcalá lembrou que a Es-

cola de Telecomunicacións de Vigo estivo a recoller rexistros electrónicos en galega para permitir
identificar as voces galegas. O
escritor invitou á Xunta a chegar
a un acordo coa IBM para non
deixar atrás ao naso idioma.•

PU CHE IR O

'

Cuestión de autoridade n·a S.D .. Compostela
Caneda non é mao, é xibeiro . El querer queria a
Vázquez e, por querer, até queria que fose como
Caµeda é. Que arnoiase cos xogadot:es, que os
apoupase, que os chamase codrollos, capóns, co~
ardas, mamelucos, mamelóns, maricallos ... e ou~
tras finuras ao uso en moitos vestiários. Caneda
sabia da existéncia dalguns xogadores do Compostela que, coma en todas as equipas, pretendian
subírselle ás barbas a Fernando. Caneda zunaba e
badollocaba para que Fernando -non se fixese o
marulo. Pero Femando é doutro xeito. Ten outra
forma de levar a un colectivo humano que a de
apelar aos instintos máis an.imais. Berrar non é o

millar xeito de convencer, poda que si para obedecer. Pero o problema non era ese no Campos~
tela, nen sequer a configuración da própria equi,
pa, senón a merma de autoridade que o adestrador sofría contínuamente por parte de Caneda:
reprendia aos xogadores, criticaba as suas alineacións e as tácticas publicamente, espaventaba
canto quería e teimaba en deixar claro en todo
momento que as fichaxes e as renovacións eran
potestade exclusiva de Caneda. Esas son, precisamente, as principais armas dun adestrador para
manexar a un grupo no que non poden xogar todos e o seu futuro vai en función dos partidos.•

"Pon a língua en marcha" é
o lema da carreira que A Mesa pola Normalización
Lingüística organiza para o
dia 15 de Maio en Compostela coa colaboración da coordenadora de equipas de normalización lingüística dos
centros de ensino da comarca, a agrupación cultural "O
Galo" e o concello de Santiago. Os obxectivos da proba
son, segundo os responsábeis da Mesa, reflexionar sobre a língua, sensibilizar á
sociedade sobre a importáncia de defendela e asociar a
reflexión lingüistica a actividades colectivas, lúdicas e
amenas. A Mesa convida a
participar a todos os colectivos e persoas interesadas a
esta carreira, que non é competitiva e na que todos os
participantes receberán un
agasallo. Con tal motivo xa
convocou un certame artístico para deseñar o cartaz
anunciador da proba, no que
poden participar rapaces e
rapazas entre 12 e 18 anos,
cun prémio de quince mil pesetas en material deportivo,
de debuxo e libros.•

f
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Esquelas
engalego
Xosefa Novoa veu lesionados os
seus direitos lingüísticos nun
momento delicado para ela como o do pasamento da sua nai.
Cando Xosefa pediu á funeráría
que nos xornais publicasen en
galega a esquela da finada, unha
persoa empregada na empresa
Emorvisa, díxolle que "iso son
rarezas" e negouse a redactala na

solicitan. Facendo uso desta ponasa língua, abrigando á filla de
Xosefa a axudar a realizar un la~ . sibilidade, xa que se inclue na
tarifa, Xosefa tentou a publica~
bor que de cote desenvolve a
ción en galega da esquela da sua
própria funerária.
nai sen conquerir axuda por par,
A Empresa ly[ista de Servizos
te do persoal da funerária.
Mortórios de· Vigo, S.A., Emor~
visa, é unha funerária cuxo 51 %
A persoa que atendeu a Xosefa .
dixo que ela "non tiña por que
do capital é público e que obs, ten ta o monopólio do servizo fu,
saber galega". O empregado de
nerário na cidade de Vigo, loca- _,, Emorvisa cobriu o texto da es~
lidade onde faleceu a nai de Xo,
quela auxiliado pala filla de Xo,'
sefa. Por mor do monopólio, Xosefa amosando unha expresión
sefa non tivo opción de recorrer
de visíbel malestar, poñendo pe~
a outra empresa funerária para
ros a todas as suxeréncias da fa~
facerse cargo do en~erro.
miliar da falecida.
',
Emorvisa é unha empresa que
Tanto o Estatuto de Autono,
pontualmente publica na prensa
mia como ·a Constitución espa,
un anúnciou invitando ao públi~ · ñola garanten o direitos dos ci,
co a recorrer a ela en caso de fa~
dadáns ao uso da sua língua. No
lecimento, evitando intermediácaso de Emorvisa, ao disfrutar
rios. Ademais ofrece uns servizos
do monopólio, os direitos lin~
que incluen a publicación dun~
güísticos dos cidadáns han ser
ha esquela nos meios de comuprotexidos porque non· poden
nicación social se os <;:lientes o
recorrer a outra empresa.•

Xulia Vaquero, campeona
de cross por séptima vez
A atleta da Guarda Xulia Vaquero gañou por séptimo ano
consecutivo o campionato de
España de
cross, que
desta vez celebrouse en
Vitória o Domingo 8 de
M~rzo. A corredora
gañou por
dez
segundos a
sua máis directa competidora na proba, Teresa Recio.
Na categoría masculina, Alexandre Gómez conseguiu un
quinto pasto nunha carreira ·
gañada polo castelán Julio Rei
e, no apartado junior de mulleres, outra galega foi vencedora, Vanessa Veiga. •

.. - "
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OBNG xulga qu~ apolítica monetária escapará ainda máis ao 'control democrático'

OBanco . de España desaparecerá o 1 de Xaneiro. e. ... .
·as Sua·s fUi1'éións serán asumidas po!Q Banc~ CenJr:al !eur;ope.~ ,...
-

e<>

MANUEL SEOANE I MADRID

A partir do 1 de xaneiro dé 1999 desaparecerá o Banco de España. Esta será unha das consecuéncias máis visíbeis -do co-.
mezo da terceira fase da Unión Monetária Europea. Trátase
dunha reforma que en eséncia consiste na transferéncia da
decisión sobre a política monetária do banco de España ao
futuro banco central Europeo . A este respeito existe un con::.·
senso de fundo entre as forzas he~emónicas no Estado (PP
e PSOE). O BNG, en troques, oponse a este novo chanzo cara
o euro por considerar que a política monetária, deslocada ao
BCE, vai escapar a "todo tipo de control democrático". Só IU
acompaña ao BNG no rexeitamento do proxecto gubernamental.
O Banco de España xa decide
na actualidade os tipos de xuros
sen o suficiente control por parte das institucións democráticas. A partir do 1 de xaneiro de
1999, será o Banco Central Europeo quen tome o relevo da
máxima autoridade bancária española e quen oriente a política
monetária. O próprio Tratado da
Unión Europea reza asi no seu
artigo 107: "Nen o Banco Central Europeo nen os bancos
centrais nacionais, nen nengun
dos membros dos seus órganos
reiteres , poderán solicitar ou
aceitar instrucións das institucións e organismos comunitários, nen dos governos dos Estados membros, nen de nengun
órgao. As institucións e organismos comunitários, así como os
governos dos Estados membros, comprométense a respeitar este princípio e a non tratar

de influir nos membros dos órgaos reiteres do BCE e dos
bancos centrais nacionais no
exercício das suas funcións".
A ortodoxia de Maastrictht non
atopa crítica nengunha nos
dous blocas maioritários na Cámara baixa española. PP e
PSOE comparten o mesmo ideário: o cerne da política económica debe ser o control da inflación, a reducción- do gasto público e a conversión da.política de
xuros nunha cuestión puramente técnica, fóra do debate parlamentar ou ideolóxico.
O BNG, por contra, considera
que a Unión Monetária deseñada en Maastrich é prof_undamente antidemocrática, contrária
aes intereses dos traballadores
e traballadoras e asemade moi ·
negativa para os sectores pro-

~
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déficit dmocrático para a UE,
segundo a análise de Guillarme
Vázque~. "O Tratado de Maasfrich ten como obxectivo conso~ ' .
-~
. - lid ar a transnacici~al.íiación do '.;...
capital río ámbito da Unión- Eu- ---:-~·-·- - - - - - ' - - - ro pea", afirma o deputado do - 0 . · / h d k ·d
· BNG, para quen "un poder para- -- - . 1?:1meiro E? e'.1 a
a tr~n-lelo e supraest~tal ~ quen dicta
s1c1on polo Partido ~ac1onahsta
os contidos fundame.ntais das
Vasco e actual presidente de
E~sko Alkartasuna_, Carlos Ga- ·
políticas económicas _sen nengunha caste de control político.
ra1k?~!Xea, récons1derou .ª sua
. o BCE é 0 alicerce sobre 0 que
dec1s1on de_non ser candi.dato a
lehendakan polo seu partido e
se vai erguer a ..nova· estrutu ra
amosouse d1sp_o~to a .- ,
institucional da U.E, "por suposto
contra -os intereses de países _ con~or_rer .. por ultima vez, a
preside.n~!ª do Gov~r~.o- basco
como o noso, permanentemente .
agredidos nos seús sectores
nas ele1c1ons autonor:ru.cas que ,
se v~n c~lebrar o 25 de Outu~ .
produtivos básicos -como 0 naGuillerme Vázquez (BNG).
val ou o lácteo".
bro vmdeiro.
dutivos das economias da periO discurso de Maastrich consferia da UE. "A aplicación desta
Por outra banda, o portavoz
trúese sobre a pre~i~a de que
ortodóxia neoliberal -afirma o
d9 PNV río Congreso, lñaki
determinados aspectos da polídeputado do BNG Guillerme
Anasagasti, abordou a _
-"
tica económica deben estar fóVázquez, encarregado de depolémica sobre as cartas
ra do xogo político. "O control
fender no Pleno a enmenda á
intercambiadas entre ,presos·
da inflación é unha necesidade
totalidade dos nacionalistas- ten
da organización
·
obxectiva, defendíbel sexa descomo efeito a agudización das
independentista ETA e~que
de a direita ou desd~ a..a.squerapareceron publicadas en
diferéncias entre as economias
da", afirmou no-seu día 0 ex sevários meios de
do centro é da periféria da UE,
cretário xeral do PSOE, Felipe
eufemísticamente chamadas decomunicación. Anasaga,sti
González. "Do que se trata é
sequlíbrios rexionais, desequilídixb que "hai algo túrbio" e
de converter a economía munbrios que non se correxiron nen
que existe unha "man negra"
ha cuestión cuase esotérica,
coas políticas de desenvolvi neste asunto. Para o
desde roge incontrolada polos
mento rexional nen coa chegadeputado· nacionalista a
poderes democráticos, comó se
da dos fundos comunitários".
publicación das cartas, ainda
se rexera por leis próprias e
que sexan "abominábeis", non
meqanicistas", afirma Francisco
A cesión da soberania monetáaporta nada novo no proceso
Rodríguez, •
ria ao BCE tradúcese nun novo
político basca.•

Garaikoetxea
candidato a lehendakari
por úl6ma vez
.

ª"·

Po{a súa posición tteográfica, Cuba é un destino turístico por etteefencia e ponte natura{ entre
as .91..méricas e ~uropa. 
'Brindar a posi6i{idade
áe tras{aáarse a outros
puntos de Jlmérica e tÍQ ~ ,
Cari6e éun., áoS: tnáis; i.
:;-~~-'"'
porcantes propósi
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OS MEIOS PE COMUNICACIÓN NOTICIAN O EFÉMERO, O CARpÍACO, O DEPORTIVO (DETEI\MINADOS DEPORTES!), O DRAMÁTICO. ESPECIALMENTE AS TELEVISIÓNS. MUDAN A INFORMACIÓN EN ESPECTÁCULO, FAVORECEN A VISIÓN ÚNICA, O PENSAMENTO CONVERXENTE, A REDUCIÓN OU SIMPLIFICACIÓN DO PEN-
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SAMENTO, OU MESMO A SUA ANIQUILACIÓN, A DISOLUCIÓN DA DIVERXÉNCIA, DO DISENTIMENTO, DO CONTRASTE CRÍTICO. "NO PAÍS BASCO-SINALA O
AUTOR OESTE ARTIGO- HAI OS BONS, OS DEMÓCRATAS E FRONTE A ELES OS
VIOLENTOS, AS ALIMÁRIA , OS NACIONALISTAS (TODOS NUN MESMO SACO!)".

ONCE REFLEXIÓNS ESPERANZADORAS DIANTE
DA TRAXÉDIA BASCA
DOMINGOS

A.

GARCIA FERNÁNDEZ

Ser nacionalista español é o natural e nen
tan sequer se menciona como nacionalismo. Ser nacionalista é ser separatista, fundamentalista, tribalista. Co sangue fresco, e
publicitado mazadoramente, os cabreos "democráticos" anunciados, iso si, con sosego e
coa raiva contida, incrementan votos, buscan consensos populistas e sentimentalistas,
esconden lacras, como a do paro (especialmente o xuvenil), e toda a parafernália da
violéncia estrutural e institucional. Non hai
análise, só frases feítas, e que frases!: " A por
ellos, que somos más y mejores". Nosoutros
fronte aos outros, á escória. Os mais, a razón
cuantitativa, as masas. Os mellares, sen que
se entenda "racistas". Talvez feixismo? Non,
democrácia á defensiva.

probación e non son <loadas de comprender! Cada vez enténdense menos e cada vez
hai máis xente que pensa que as guerras civis son guerras económicas, sociais, políticas, rrÍilitares .. ., nas que "civil" non é outra
cousa que un eufemismo acobillador, verborrea ideolóxica, sendo
os civis non civis, non
cidadáns, carne de cañón dos poderosos, que
destruen para volver logo a construir ( traia-se
á memória a guerra do
Golfo). Por duro que
poida soar: negócio,
mercado, moeda! Mais
volvamos ao asunto: ·

O Presidente do Estado fai apelos á demo-

-José Mª Tortosa, sociólogo na Universidade
de Alicante, xulga que a
dicotomia violentos/demócratas é redutora,
simplificadora e que as
ultrasolucións, solucións
radicalizadas, son un
problema en si mesmas ... A chave está en
entender o conflito,
conciliar as partes, xerar
unha cultura de paz, recobrar o nacionalismo
cívico-político, comprender a multifracturación social, ñon insul-·
tar, borrar termos como
selvaxes, asasinos, ·c i,
paios, torturadores, ma,
ta-os, remata-os ...

cráda e á legalidade. Chamada que case
que ninguén discute, mália a que no seu
partido se desconfíe da vixianza pública dos
seus concelleiros. Declaracións feixistas de
fiscais, mesmo de algun cárrego público .significado, politización da xustiza. lsto último ven explicado no recente libro, El sol y
las Erinias, do xurista Modesto Barcia, onde
denúncia o corporativismo e advoga por un
aparello ·técnico de solución de conflitos,
que aplique o Direito con rigor, sensibilidade ética e humildade profi~ional, separando
á perfeción o xuiz como técnico, do xuiz
como xurista e como cidadán.
Ceibaron-se pombas e globos no "día da
Paz". Algo se dixo do Terceiro Mundo, nada substancial sobre o trafego de artnas e o
papel do militarismo para abrir .mercados
expoliadores nas periférias. A paz mudada
en fermosa literatura e consumo nas escalas.
Ideoloxia e mercado. Unha paz que non
controverte, unha paz sen pensamento, unha paz acrítica, unha paz do status quo.
O Presidente da Xunta aproveita para atacar a determinados nacionalismos, nunca
ao n?cionalismo español, pois iso é patriotismo, tamén ao bi~po Setién, porque non
gasta clisa Igrexa. De pouco serve que tal
bispo teña condenado por activa e por pasiva.a violéncia de ETA. e pida con insisténcia paz, diálogo e democrácia. ,O utros pensan que a mensaxe prístina da lgrexa é a do
bispo de Sevilla. As suas verbas son mais nítidas, está lonxe da vida cotiá no País Basco. Pala nun universalismo grandihcuente.
Predica o que os poderosos queren ouvir.
Nunca se pensa que en sociedades desiguais
e militarizadas a liña de demarcación entre
un terrorista e un heroida nación é ben fraca
e difusa. Franco, Pinochet, e outros moitos;
pasaron de golpistas a governantes. Mais,
non interesa seguir niste rumo de crispamento. Se algo se precisa agora é coñecemento e diálogo.
CADA VEZ. HAI MÁIS XENTE QUE PENSA
QUE AS GUERRAS CIVIS SON GUERRAS
ECONÓMICAS E POLÍTICAS, NAS QUE "CJ~
VIL" É UN EUFEMISMO ENCOBRIDOR. E se-

mella que un bon xeito de abrir camiños de
diálogo, para razop.ar coa cabeza e non coas
tripas, é le1nbrar un monográfico do nº 61
da revista Papeles de cuestiones intemacionales ( 1997) no que se aborda, desde ópticas
diferentes e nada radicalizadas nen subvertidoras do sistema, a cuestión basca. E coa
distáncia de ser prévio ás últimas mortes.
Vaia por <liante que as mortes merecen re-

-lñaki Lasagabaster,
xurista na Universidade
do País Basco (UPB),
reflecte sobre o multiculturalismo, a protección das minorias, a desactivación das ideoloxias universalistas, un
debate sobre a autod·eterminación sen que sexa motivo de guerra, a
_necesidade de que as
nacións sen Estado se
decaten da nova' situación europea e mundial, ·
etc., etc.

socio-cognitiva, que aprofunde na democrácia e na descentralización do poder.
-Pedro lbarra, politólogo da UPB, considera que a nación é unha construción suxeitiva,
política, e que a violéncia non é consun da
ideoloxia nacionalista,
debendo-se á sacralización e mitificación dos
rasgos diferenciadores.
E coida que o nacionalismo ten futuro por
oferecer recoñecimento
e fratemidade; fronte á
fragmentación apósmodema recobra o enso de pertenza a unha
comunidade.

Homenaxe a un membro de ETA morto.

'Metrallan.-nos
con mil informacións
até o ponto de ninguén
querer ver
ou querer coñecer
o fio condutor"
(ROGER GARAUDY)

--......Gurutz Jauregui, xurista da UPB, enmarca
o díreito á autodeterminación na nova Órde
política internacional de interdependéncia e
transnacionalización disociando tal problema da constitución dun novo Estado. Autodeterminación non é sinónimo de secesión.
Opina que o recoñecimento da diversidade
rexional cun poder apropriado pode ser un,
ha boa vacina contra nacionalismos excluintes e sectários, tanto no grupo dos minoritários como no dos Estados nacionais.
-Sabino Ayestarán, psicólogo social da
UPB, fai análise do fracaso da política antiterrorista do Estado e da división dos partidos políticos, feitos que levaron a que ET A
cavilara na posibilidade de dobregar a~J Estado e abrigar a un pacto. Embora o Estado
segue a considerar que ETA será desartellada por meios policiais. Axuiza que tal focaxe estratéxica ten de substituir-se por outra

-Rafael Sáinz de Rozas, penalista da UPB,
recollendo a opinión
do Grupo de Paz de
Unesco Etxea, advoga
por un consenso lin,
güístico global, que
rompa a incomunicación e pule por un
conceito integral de
paz, para un ponto de
non retomo da violén,
cia _de ET A e da violéncia estrutural e represiva do Estado. Un
segundo paso poderia
ter por marco o direito
á vida e os direitos humanos en xeral.
-Miguel Ruíz Mu~
ñoz, xurista da U.
Carlos 1II de Madrid,
ubica-se no que Ha,
bermas nomea como
"patriotismo da Constitución" para transitar
da identidade nacional
á identidade após-tra,
dicional fundamentada na democrácia e
nos direitos humanos.
E, referindo-se ao
GAL, marina que re,
coñece ao "outro", lexitima a violéncia e
deslexitima ao Estado.

-Javier Corcuera,
xurista da UPB, cualifica o problema basco
de interior, endóxeno.
Non existe opresión por parte do Estado español, nen auséncia de democrácia. E os
que xustifican a violéncia sinten-se arroupados polos nacionalismos moderados, que
cuestionan a democrácia do sistema constitucional español e denúncian a conculcación dos direitos bascos.

a "teoría da resolución de conflitos", reclamando o e tudo do interese económicos e políticos e da necesidade culturais e psicolóxicas e propondo un debate
amplo de partido , moviment
c1a1 ,
repre entante da ociedad civil, te .,
etc., no que se transformen as actitude e
os comportamento do actorc enfrontado ... Defende a criaci ' n dunha id ntida,
d basca univer al, que implique o r coñecimento do ~ ito difi rencial
ción da própria identidade.
-José Mª Ollera, economi ta, m mbr do
PNV, está a fav r da actualización d Pacto de Ajúria Enea arred r de cinco p nto :
direitos humanos, cumprimento do Estatuto, respeito polo ámbito ba co de deci ión ,
apoio ao proce o de diálogo ( e ten que
haber un final dialogado, asimesmo un início) e revisión do isterna de adopción de
decisión na Me a, fundando as m mas no
xogo da maiorias e suprimindo as unanimidade , que poden encamiñar a veto e a
atitude ob trucionistas. Opina que o vieira
é unha negociación política que non préxulgue sobre q:mtidos, actores ou modelos
e que vexa de entender as razón do "outro". Deten-se tamén na análise do proceso
de mundialización, chegando á conclu ión
de que os Estados-nación están a piques de
ser história para abrir paso ao que designa
como "zonas económicas naturai.s".
O dossier conclui co texto comple to do
Pacto de Ajuria Enea.
DESTERRAR A LEl DO TALIÓN E CAMIÑAR NA SOLUCIÓN DO CONFUTO ABRIN,
DO VIAS DE PAZ. Ante de concluir dua

citacións que nos fagan cavilar:
A prime ira dela , da m mória · de R ger
Garaudy, Viaxe solitária no meu século a u,
sa ao meio de c municaci n:
"o feito (. .. ) é o que fai esquecer
Metrallan-no con mil infi rmaci
ponto de ninguén querer ver
ñecer fio condutor ... "
A segunda, no anexo da Terminología cientf,
fico-social, dirixida por Román R yes publicada por Anthropos (Barcelona), recolle
unhas verbas do artigo de Toni Negri obre
''Terrorismo e Oireito":
"O terrorismo poderá ser batido somente
cando ao Estado lle escape das mau a capa,
cidade de pór-nos diante dista alternativa
sempre destrutiva: ou abandoar a oposición
ou ser destrozados ( ...) Até que chegue ise
momento, o Estado e o terrorismo vivirán
en horríbel simbiose: porque, de feíto é imposíbel qµe os homes renúncien a ser libres
e a opor-se ao poder; porque, por outra parte, é imposíbel que o Estado contemporáneo renúncie a aquela forma de guerra deponenciada ( mais sempre mortífera e xeradora de despotismo) na que consiste o te,
rrorismo de Estado. Escapar diste fado significa volver a comezar a falar de revolución".

......:...Jorran Fernández, coordenador de Elkarri,
pide un diálogo democrático e superador de
atrocidades, sufrimentos, vítimas, agrávios,
agresións ... , que blindaron e enquistaron as
posicións dgs dous blocos. A construción
europea pode desmitificar posicións sobre as
fronteiras abrindo-se a unha permeabilización que conduza a alianzas rexionais.

Coñec_er que está a pasaré esencial para fuxir de simplismos, desterrar a leí de Talión
e camiñar na solución do conflito abrindo
vías de paz.•

-Luís M. Gallardo, experto en ' temas de
pacifismo, aproxima-se ao problema desde

coordenador da Aula Castelao de Filosofia.
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Coa desculpa de ,
que non se pode
aceitar a adesión
dun país que non
respeita os direitos
humanos, ven de
rexeitarse o ingreso na UE de Turquia. Recén acaba
de visitar Madrid o
presidente tu reo
para adquirir armas
por un valor de
300.000 millóns de
pesetas, o que inclue catro fragatas
de
guerra,
1O
avións militares e
distintos tipos de
material armamentístico. Shivan M.
Colak lembra que
Turquía non está
en guerra con neng un país agás co
povo kurdo e asegura que con este
tipo de relacíóns
comerciais "xa podemos ver quen alimenta esa falla de
respeito aos direitos humanos, quen
axuda a violalos".

OSinn Féin
estuda volver
ás negociacións de paz

l

¡

O Sinn Féin agarda a ver o_r,esultado da reunión que han
manter proximamente Gerry
Adams e o primeiro ministro
británico, Tony Blair, para retornar ás conversas para a pacificación de Irlanda do Norte.
O Sinn Féin fóra expulsado
durante duas semanas das
negociacións despois de dous
atentados supostamente
cometidos polo 1RA e
ameazara con non voltar.
Agora, do talante de Blair depende o regreso dos republicanos á mesa negociadora. O
Sinn Féin quer a reunificación
de Irlanda, pero se formula,
como obxectivos a curto prazo, a disolución da policia do
Ulster por ser unionista, a retirada das tropas británicas e a
libera~ión dos presos.+

A. PANARo

Representante do Frente de Liberación Nacional do Kurdistán (ERNK)

Shivan M. Colak
'Non aceitamos ser unha desculpa para que aUE rexeite oingreso de Turquia'
-0- PAULA CASTRO

Os paises da UE rexeitaron o
ingreso de Turquia na comunidade alegando que este país
non respeita os direitos do pov o kurdo. Tense adoptado
desde Europa algunha medida
para que se mude a situación?
Turquía é membro da OTAN, do
Consello de Europa e tamén asinante de moitos convénios internacionais . Ao tempo é un dos
paises que máis viola os direitos
humanos pero polo seu valor estratéxico, lamentabelmente nunca houbo unha presión real. Na
época da guerra fria, Turquía foi
utilizada como un escudo, dado
que compartía fronteiras coa
Unión Soviética, frente ao "perigo comunista" . Foi de sempre
apoiada tanto a nível económico
como militar. Houbo tres golpes
de estado, apoiados desde o
Pentágono, nos anos 60, 71 e
80 e unha forte ditadura militar
que freou os movimentos democratizadores que xurdian no interior. Resulta evidente que non
houbo unhas imposicións sérias
por parte de Europa e EEUU senón todo o contrário. A guerra
no Kurdistán ten provocado xa
máis de 40.000 mortos, nos últimos 14 anos e máis de-3000 pavos queimados e bombardeados
polo exército. Hai que calificar
dentro deste marco as relacións
da UE con Turquía, un país que
de feito ten violado máis os direitos humanos que o próprio Sadam Hussein, máis que Siria ou
o próprio Irán.

Ten apoiado de algunha forma
a UE ao pavo kurdo ou presionado a Turquia para que respeitara os seus· direitos?
O certo é que desde Occidente
non se presta atención ás demandas do naso pavo. En Tur7
quia o idioma e a cultura kurda

están proibidos e mesmo se chedireitos humanos pero ao fin, son
eles mesmo os que están alimengou a definir a loita dos kurdos
como unha loita terrorista. Non
tando a Turquia, tanto militar coaceitamos ser unha desculpa pamo economicamente e se quixera que a UE rexeite o ingreso de
ran haberia unha solución.
Turquia, o que queremos· é que
Cales considera, que poden
se nos recoñeza como povo e
ser as razóns reais para que
que se respeite a democrácia. A
nosa alternativa é a criación dunse lle negue a entrada na UE?
ha confederación de paises no ,
Oriente Médio porque qada vez
O que acorre é que xa hai 2 millóns de turcos emigrados na Alexurden máis fronteiras. E posíbel
maña e o movimento fascista turque se dea este proceso democo antes potenciado desde ese
craticamente, que se supriman os
exércitos, que se recoñezan os
país, agora está medrando e converténdose nun perigo, tanto para
mesmos direitos para todos os
eles como para Europa. Se se
paises da zona. Exiximos que se
abren as portas a Turquia contanos recoñeza o direito de autodexiaria moito máis, por iso, non
terminación porque o pavo kurdo
aceitan. Ainda así, para darlle unten direito, ao igual que o resto
ha oportunidade, en decembro
dos paises do mundo e da zona,
do 95 permitiron o seu acceso á
a rexer o seu próprio futuro. Logo
alegan que non se respeitan os
unión aduaneira, co obxectivo de

G.LUCA

Acabar con Milosevic
Kosovo é o emblema da resisténcia sérvia á colonización turca durante séculos; é, ao mesmo tempo, o espello da resolución turca por permanecer nesta terra de antergo nome sérvio. A porfia sérvia non é diferente da reivindicación española sobre Xibraltar, se salvamos que a
pena fora vendida polo Rein de España á Inglaterra e a soberania sérvia de kosovo foi recuperada por terceira vez por Belgrado á caida do
império Otomán. Dous tércios da poboación de Kosovo son musulmáns albaneses que en rigor democrático deben 'poder alzar a bandeira
que prefiran; coma os habitantes ingleses de Xibraltar ou as Malvinas.
O outro fio da guerra é a oposición occidental a Milosevic, presidente da Federación Sérvia que arrasou nas catro últimas eleccións libres da man do Partido Socialista (comunista1 . Dinque a UE non
. intervén nesta guerra, pero Kohl non durme pensando no mal
exemplo socialista de Milosevic e d~spois de estragar os carros para
armarlle unha op~i.ción ¡:nonárquica de corte absolutista, excita a revolta de Kosovo. T endo en conta que Belgrado arriou o estatuto federal do país hai tempo, a dlscusión xa non ten máis límite que a
independéncia e a unión con Albánia. Se cadra arrebatándolle coa
mediación desinteresada da OTAN o histórico Kosovo Poljie (a agra
de Kosovo) aq.ban éo hexemonia soc.ialista que tan ben resiste encol-do único e rico campo de petróleo da península dos Balcáns. •

ver se se daban uns mínimos pasos democráticos, se se abrían
canles para solventar o problema
kurdo democraticamente e se
solventaban os problema$. con
Chipre e Grécia. Turquia non
cumpriu nengunha das exixéncias, pala contra agravátonse
moito máis estas cuestións.

En que medida beneficiaria ou
afectaria ao pavo kurdo unha
acción militar dos- EEUU sobre lrak como a que estivo a
piques de producirse?
Diante de calquera guerra que
ten xurdido no Oriente Médio,
lamentabelníente os kurdos ternos saido sempre prexudicados,
como pasou coa anterior guerra
· no Golfo Pérsico. Sadam Hussein foi alimentado polos próprios paises aliados, polos próprios EEUU. Os paises da zona
non dispoñen de armamento nuclear, químico ou biolóxico para
vender a lrak. As armas de destrucción masiva foron proporcionadas por Occidente e lrak foi
apoiado durante a guerra contra
Irán, porque temian o seu avance. Os iraquies non chegaron a
empregalas contra Irán, pero no
ano 1988 o exército iraquí utilizou as suas armas químicas e
perderon a vida arredor de
10.000 kurdos, na sua maior par-...__
te mulleres e nenas. Daquela, se
analisamos a prensa ou o posicionamento dos governos occidentais, observamos que non
houbo nengún tipo de reacción
contra lrak. Tampouco eremos
que se atacara a este país durante a guerra do Golfo por ter
ameazado a Kuwait. Tratábase
máis de defender os intereses
occidentais sobre as explotacións petrolíferas e manter a sua
hexemonia en Oriente Médio. O
imperialismo tiña unhas claves
moi febles e con ese ataque tratábase de incrementar o seu
control sobre a zona. +

Xubílase Pinochet
arroupado polo Exército
O xeneral e ex ditador chileno Augusto Pinochet
retiróuse o Martes 1O de
Marzo da xefatura do Exército chileno arroupado polos ·
militares, que pecharon filas
no seu torno para impedir
que se abran procesos que
investiguen a sua responsabilidade na guerra suxa, a
causa da cal fíxéronse desaparecer milleiros de persoas. "Misión cumprida", dixo
o xeneral, que a partir do dia
seguinte, pasou a ocupar
cargo de senador vitalício,
escano ao que accedeu elixido por el mesmo. Mentres
o cruel ditador se despedia,
unha protesta nas ruas de
Santiago de Chile exixia que
non houbese esquecemento
.nen perdón para o tfrano. +

Benjamín Netanyaiu.

O Exército de Israel

pede paz a Netanyahu
O Governo de Israel é máis
militarista que o seu próprio
Ex~rcito, a xulgar pala carta
enviada por máis de 1.500 oficiais ao primeiro ministro Benjamín Netanyahu e na que solicitan o cumprimento dos
acordes de paz de Oslo, a retirada de Israel da beira
esquerda do rio Xordán e a
paz cos viciños árabes. Os militares temen que se perda a
oportunidade aberta coa autonomía palestina. A atitude de
Netanyahu co problema palestino é de buscar unha solución
non global, sen aceitar a retirada dos territórios
ocupados.+
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da transición
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democrática
1
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Os caritores das exceléncias .do
1 11 Plnochet: Adeus ás
1 armas", escrebia ·odia ·Sistema, taméri algunha qi,J~ óutta cantora, din que a transición
arranca do lusco/fusco do ala11 o diário ABC en
crán. Segundo eles/elas, á demoportada. O titular é
crácia instálase en España da .
heróico, pero ·non ·
man de média dúcia de varóns.
Varonesas.rion. Tina Pérez e Anipreciso. Para ben
ta Braña -ndn
debería poñer:
cantan . hen ~·de -.
esmola.
-Danre(
"Pinochet: Adeus ~
8
Amad-ar, ·Daniete Amador
picana". Pois, alén das tampOlJCO ~,
Nen cis .. ~· de~ -forondous
habituais armas de
Erándio. Nen
cravosdo
terra, mar e aire, o
os de Vitória.
Nen os de San ataúdede
exército chileno tiña
Adrián del BeFranco. Enon
unha sección, a máis
sós. Nen PeCiro Patiño. os fixeron
activa, espeGializada
Nen Julián Gri- duques de nada.
mau. Nen nen1 en colocarlle
gun outro morelectrodos nos·
to. A democrátestículos aos
cia foi sen pecado concebida por obra e grácia
comunistas.
2
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do próprio crespón. Así se piratea
históri~. Rigor, nen polo forro.

·a

Thais de Picaza,
proprietária de
Construcións Malvar,
lidera a asociación Mulleres Rurais de
Pontevedra. Ao PP só
lle falta poñer a Fraga
de primeiro bailarín do
Ballet Reí de '(iana.

1

Xosé Maria Méndez,
proprietário de
Marmoleira Galega,
quítalle importáncia;
nunhas declaracións a
El Progreso, ao feito de
ser a sua empresa a
que vendeu a pedra
coa que se edificou o
novo edifício do ·
Parlamento europeo.
Méhdez di qu.e, a fin de
contas, "todo é pedra,
tanto ten dun sítio
coma de outro". A este
si que lle comprian
1 unhas lecións sobre o
1 ·que significa "poñer -en ·
1 valor".
No anuário de El
País de 1990;,._
podianse ler, a canto
das eleicións de 1989,
as seguintes
declaracións de Fraga:
"Non poden utilizarse
os poderes públicos en
benefício próprio nen
dos amigos. Non se
poden utilizar os méios

A mañanciña do 1O de Marzo de
hai 26 años en Ferrol mandou
carailo. Noutras partes mandara - lo da flebite, foi a flebite a motiantes. Noutras moitas mandou
vada polo proceso imparábel de
_máis tarde. De Marzo dei hai 59
conquista de espácios de liberanos ao 20-N de hai 23 anos
dade. E os acontecimentos que
mandou pero que moito caralla.
simbolizan Daniel e Amador puEn toda España. Daquela chovia
xeron á clase obreira galega á
crespón a mantas por calquer
vangarda da loita palas liberdacausa como se nada. Bueno,
des. O 10 de Marzo é a nós o
por calquer causa non: porque
que aos traballadores do mundo
daquela calquer causa mandaba
o 1º de Maio. Conseguir que se
caralla. Invocar o vocábulo liberequipare en Galiza 1º de Maio e
dade entón era altamer:ite teme1O de Marzo é un deber de clarário. Ainda 104 dias despois do
se indeclinábel. Do conxunto
20-N taran cinco os fulminados
dos galegas de base.+
'
na capital de Árava. Aqueles
eran tempos de apandar. AqueXEsus REDONDO ABuIN
l es son auténtica história da
transición de verdade. Daniel e
Amador foron dous cravos do
Razas s_uperiores?
ataúde de Franco. E non os fixeron duques de nada. Sen emO outro dia, non puiden máis
bargo, outros que se fixeron deque ficar alucinado palas declamócrc;itas de golpe e como por
racións efectuadas polo Presiensalmo teñen títulos nobiliários
dente da Xunta de Galicia, cande cánto rango hai. Está ben
claro, non hai voltas que darlle:
do dixo que os nadas en famílias
uns nacen con estrela, outros
prominentes, é dicer, de dirixenpara qúe lle estrelen a alma.
tes do PP, teñen máis posibilidades de aprobar unhas oposi. As taigas dos mineiros ..asturia- . cións· que os demais; eu quera
- nos, a loita estudantil de tantos
pensar que Fraga non queria di· anos, a batalla proletária de
~er isó realmente, pois para algo
estamos nun país democrático e
Bandas en Fria da Naval, a campaña do non pagar, Castrelo de
temas unha Constitución que faMiño, As Encrobas; Baldaio e
tantas outras heroicidades coma
aquela que protagonizaron os
obreiros da . Bazán aquel 1O de
Marzo de hai 26 anos, polo visto, non son ·transición, nen farrapos de gaita. Daniel. e Amador
quedaron no sítio por culpa de
quen s~be. Non por culpa da
Saband1:1xa. Que va. Nen porque
fixera falta. Como asi xa estaba
x~rmolando desde o crespón a
demooráeia. Mágoa que Daniel
e Amador gasten agora a mudez
do nunca máis. Eles vai se saben de história real a ferrado!?. ·
Escóitanse causas palas tertúlias de rilarse do asco. Pois contra todas as falsas evidéncias o
"A história da sociedade até os
nosos dias é a história da loita
de clases", con que Marx e Engels iniciaron · a redacción do
Manitesto hai 150 anos, -segue
sendo enteiramente atinado. A
democrác~a non chegou acaba-

la da igualdade de todos os cidadáns e que todos gozamos
das mesmas oportunidades: o
contrário suporia un plantexamento semellante ao Nacionalsocialismo que mantiña na sua
doctrina a superioridade da
raza ária sabor de todas Eu como a
as demais, o
que desembo- maioriados
co u como togalegas que non
dos sabemos
no extermínio somos tillos de
dos xudeos;
dirixentes do PP
pónseme a pel
de galiña só non nos
de pensar que
dentro de cen consideramos
anos se talará menos listos
de algunhas
povoacións que ninguén.
galegas como
se fai hoxe de
Chelmo, Sobibor, Treblinka,
Auschwitz ... pero isa afortunadamente non vai pasar, pois hai
que aprender da história, e hoxe
a imensa maioria noh estamos
por facer distincións.
Polo tanto, penso que Fraga de-

beria rectificar as suas declaracións, pois se non o sabe hai un
refrán que di "é de sábios rectificar", pois eu, como a maioria
dos galegas que non somos tillos de dirixentes do PP non nos
consideramos menos listos que
ninguén, nen eremos nas distincións por razóns políticas nen de
nengun outro tipo, e que se deixe de pensar que por ser filias
de dirixentes do PP a xenética
lle poda facer favores e dotales
dunhas cualidades especiais para aprobar oposicións, pois iso
non é posíbel. O único segredo
para aprobar unha oposición é
estar ben preparado e ter un
pouco de sorte no exame, só no
exame, e non o feíto de ter algun
coñecido no tribunal nen pertencer a algun partido concreto.
Non se deben ter en canta as
desafortunadas declaracións ao
respeito de Fraga, pois non teñen fundamento. Pensemos que
todos os galegas estamos en
igualdade de condicións para
aceder a un pasto de traballo,
ainda que sabemos que isto non
é certo. O que ternos é de tratar
que esto deixe de suceder e
que se acaben dunha vez por
todas os enchufes.+
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GREGORIO MONTILLA fDEZ.

(MERZA)

As beiras do Miño
Non hai d_úbida de que o eixo
ecolóxico da Galiza, o río Miño
que nos irmanda con Portugal fica nun estado de deterioro tal
que vai camiño da -sua marte
biolóxica, de converterse na esterqueira, no vertedoiro das mas
conciéncias do país.
A contaminación que recibe
desde o seu nacimento (mesmo
no pedregal de lrímia onde xa
se atopa.n latas, bolsas, botellas ... ) até a sua entrega no
Atlántico medra dia tras dia. .
':":'

Pero nas zonas máis povoadas
do seu percorrido, Lugo e Ou-
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Que opinad~ colllellloración de 1898

públicos de
comunicación social
para manipular e
confundir a opinión".Como se ve, para
encontrar un bon texto
de humor, chega con
ir á hemeroteca e ler
un xornal de cinco ou
seis anos atrás.

Por favor! Que

Manoli

Pilar

Loli

Carme

Raquel

Empregada

Ama de casa

Radióloga

Ama de casa

Opasitora

Non sei se a perda das
colónias foi tan importante. Están a celebrar
esta efemérides pero, non
estou moi ao tanto. E unha preocupación máis
imposta desde arriba e
mesmo de de Madrid. A
verdade é que aquí noI)
está tan pegada a nós. E
un problema do centralismo de Madrid.•

Foi unha pena que se
perderan Cuba e as Filipinas. Cuba ten moitas
cousas connosco. Non
sei se tiñan direito a ser
libres, pero os conquistadores para iso foron até
ali e nasceu o império.
Hoxe España non pensa
en Cuba corrio .para reconquistala, senón como
país irmán.+

O das colónias é auga pasada, as colónias tiñan
que ser independentes,
iso rematou, era outra
época ... Hoxe comemórase, pero creo que o imperialismo español rematou porque debía rematar. Hai situacións como
a catalana, a galega ...
pero ternos que ser unha
España unida. •

Haberá xente para tQdo.
Haberá quen lle pareza
que é demasiado comemorar e haberá quen
non. Certo é que machacar machacan na prensa.
Hai intelectuais qüe si
eren que foi unha pena a
perda das colónias, pero
tamén hai quen pensa
que Cuba é un país e que
ten os seus direitos. •

A min caime ben Fidel.
Nón sei se perdeu moito
en Cuba. Estou a favor
de Fidel, en contra dos
Estados Unidos. Paréceme mal todo o que faga
España para invadir un
país ou un territórico polo motivo que sexa, e
moito menos por razóns
económiq1.s, como pasa
cos impérios·. •

rense, é significativa a agresividade que con el teñen as institucións. E ben coñecido o caso
do Continente ou do recente
Edificio das feiras de mostras
en Lugo e comenza a ser coñecida a construción dun grande
centro ou agrupación de comércios en Ourense. Se a isto lle
sumamos a desfeita que con
mini-centrais e construcións
agresivas na ribeira chantadina
ou as canteiras en Salvaterra,
ou as rozas en distintos puntos,
ou a autoestrada, as beiras do
Miño morren ao mesmo tempo
que o rio .

•

alguén lle transmita ao
oantautor Ismael t
Serrano que deixe de
facer letras pésimas
sobre Chiapas e sobre
os progres do 68.

Mentres, información ou manipulación? Nun recente número
de A Nasa Terra adiviñábase
que en Ourense tiña razón o PP
e o BNG. As asociacións ecoloxistas e viciñais erraban
na sua loita
por evitar un- Ternos que
ha nova colonización dos tragar que en
poucos espáLugoo BNGse
c i os que na
cidade pervi- pasee en
ven a carón d f
d ·
do ria. Asi teeensa 0 no e
mos que tra- máis abaixo o
gar, segundo
BNG
intereses par- mesmo
tidistas, que axude ao PP a
en Lugo o
ba
grupo munici- apro r un
pal do BNG proxecto
se pasee nun- I
t'bel
ha convocáto- amen a .
ria dominical
en defensa do
ria e en contra
da colonización das suas beiras
e pou~os km. máis abaixo o
mesmo BNG axude ao PP a
aprobar un proxecto certamente
lamentábel.
Eu nacin moi perta de onde
queren construir ise multicentros en Ourense e gosto de pasear con frecuéncia por ise lugar, de disfroitar o pouco que
queda de rio entre edifícios e
bruidos. Cando conquiran rema-

tar de estragar ise entorno terei
que "agradecerllo" increibelmente ao Partido Popular e ao BNG.
Vivir para ver.+

ANxoMoURE
(GARABELos-MAruz) CHANTADA

A Miguel
Vázquez Freire

imprimilos. Non quero buscar
culpábeis, só contribuir a solucionar este problema polo ben
de todos: do escritor, do leitor e
do crítico (que esqueceria definitivamente tal percance). Gustaríame que me axudases a responder a estas tres incógnitas:
por que continuan a aparecer textos con
tan flagrantes Para atender a
erros, sen exc l u si vid ad e labor de crítico
editorial?, un
policia
leitor calquer
que diria do gramatical
crítico que
empreguei
non o informase de tal arreciar de 72
anomalia?;
somos res- palabras das
ponsábeis os case900.
críticos dos
erras que tan
frecuentemente embazan os textos galegas? Non dubido que desexas tanto coma
min unha pronta solución. Pala
miña banda, darei por moi bons
todos os pesadelos, toda a indignación con que esta loita me
reconforta.

Estimado amigo: co respecto
debido a quen tanto e tan acertadamente ten traballado a pral
da literatura galega, véxome na
obriga de rectificar a imaxe que,
no nº 820 de ANT, dás do meu
labor como crítico. Porque das
tuas palabras si que· se desprenden graves equívocos, lamento moito que a tua má leitura, da crítica que de Anxos en
tempos de chuvia fixen, te leve
a tan longa alteración de cousas
tan palmárias e que tan facilmente te contradin. Esfórzaste,
non hai máis que ver o título,
por presentarme como "crítico
policia gramatical", e cunha alusión semellante rematas. Dis tamén que "cómpre pensar que
entendo tal labor como un dos
obxectos centrais da crítica liteCon tanta .celeridade como sexa
rária". Pois sáibase que para
capaz recibirás a lista de erras
atender a tan centralísimo labor
que entendo me solicitas. Ende crítico policia gramatical emtando que este non é lugar para
preguei arredor de 72 palabras
facela
pública.+
das case 900 que contén a crítica, 17 liñas de entre máis de
XOSÉ M. EIRÉ
170. Non quixera que pensases
que as outras palabras, as outras liñas, non din nada, e que
en tan breve espazo "descalifico" a tua novela, cousa que
tampouco é certa se les ben. E
as cifras arriba indicadas valen
Ao longo da história, os campetamén para negar que poña por
siños galegas xeraron modelos
riba de nada a "perfección gramatical" (que, por certo, non se
de' uso dos recursos naturais
identifica coa "prosa de dicionáinscritos dentro de sistemas de
rio"). Todo isto resulta tan inxusprodución dotados dun grau de
to para a miña imaxe com'o para ' substentabilidade ecolóxica alta.
a da tua mesma novela.
Estes sistemas agrários en
constante evolución son os que,
Alédame saber o coidado que
sobre a base natural de Galiza,
procuras aos textos antes de ·conformaron a paisaxe que co-

Ecoloxia e
cuota do leite

ñecemos hoxe en dia. A racionalidade ecolóxica destes sistemas é induvidábel, dado que
permitiu un aproveitamento alto
dos recursos naturais, sen que
este fose acompañado da degradación dos mesmos. Neutras
palabras, os sistemas campesiños elaborados permitiron a
conservación do chamado "capital natural" de Galiza.
·
Estes sistemas agrários integraron producións forestais, vexetais e animais. Non obstante,
por ·mor das características dos
ecosistemas galegas, en especial a orografia, a natureza dos
solos e os climas, a produción
gandeira constitui, nunha ampla
área do espazo agrário galega,
a opción básica que optimice a
relación entre produción e conservación dos recursos naturais
a longo prazo. Por esta razón, a
cabana gandeira galega amostrou historicamente níveis altos,
tendo o gado vacún umha representación tamén alta.
A Unión Europea, a través das

TURISMO

Por casualidade
(non pode ser por
outro motivo), a
maioria dos méios de
comunicación, en .feliz
sintonía, lembraron o
pasado 8 de Marzo a
1 situación da muller no
Afganistan, sometida
ao machismo dos
talibáns. As _afganas
extrañan, parece ser,
os tempos pasados,
cando podian traballar,
sair á rua e ter iguais
direitos que os homes.
Esqueceron dicer que
aqueles tempos eran
os da dominación
soviética e que aos
talibans puxéronos
eles, o Ocidente libre.

Era 2 de Marzo e o
niazo nacionalista
mercou en Santiago a
Voz porque sacaba
unha entrevista con
Beiras e a toda páxina!

RURAL

CASA80ELBA
Casa rural rehabilitado e equipado para o alugamento completo .
Tres cuartos (5 prazas), dous cuartos de baño, cociña e salón con
cheminea. Decorada con mobles e obxectos antigos.
Ubicada no conxunto monumental de Peñalba, xunto ó igrexa
mozárabe, ao pé do Val do Silencio e nun entorno incomparábel de
grande significación histórica

Peñalba de Santiago !O Bierzo)
Reservas: 'U' 988 32 20 37

20
Os tempos están
cambiando pensou el,
citando sen querer
unha frase de Bob
•• Dylan. Pero foi.
1
1 ·casualidade qúe aquel
1 dia tiña que viaxar a
1 Vigo. Nada máis ·
1 . chegar entrou a tomar
1 un café e- o primeiro
. 1
1 que viu foi o mesmo
1 xornal enriba do
1 mostrador, sen a
1 entrevista de Beiras.
1 Tratábase doutra ··
1 edición. (Pasou en
1
1 USA no 91. En todas
1 as cidades habia
1 manifestacións contra
1 a guerra do Golfo, péro
1 en cada unha delas
1 pensaban que eran os
1
1 únicos en
1 manifestarse. As
1 edicións locais
1 publicaban os actos de
1 cada localidade, pero
nunca talaban do
conxunto). Mira aquí
por onde, a mellara
das comunicacións,
estalle a levantar a
saia á Voz e a
descobrirlle as
.enáguas.

1
1
1
1

1
Ainda máis se lle
viran as intimidades a
El País que, despois
de publicar páxinas
arreo sobre as
protestas dos
olivareiros, pasou cun
"breve"·por riba de
dousdias de
tractorada. Nada, cada 1 vez está máis ciará!
Non somos España.
Non nos queren. Ou só
nos queren en plan
barraca de feira: a
muller barbuda, o
asesino de duas
cabezas ...

Mercou hai anos un

1 Panda.vello por ceo·mil
pesetas. Agora
déronlle por el
tr~scentas, grácias ao
Plano Renove. A
Seguridade Social non
ten para
medicamentos, pero ao
Estado sóbranlle cartas
para subvencionar ás
empresas de
automóbeis. Esta é
unha sociedade que
cuida máis aos coches
que ás persoas.•
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que oferece a plantación de espovoa.mento rural.
medidas de acompañamento á
pécies arbóreas de cresciinento
Política Agraria Comun, recoñerápido (eucalipto). Por mor do
ce a importáncia de frear o desEn conclusión ; a apHcación do
sistem_a de cuota que se plantenível de rendimento económico
povoamento do meio rural, asumindo que os agricultores dexa nesta campaña de produción
que oferecen estas espécies ,
tanto polo .próprio cultivo como
ben seguir xogando papeis funé ecoloxicamente nefasto, sodamentais, por unha banda, na . polo seu alto nível de subsidiaricialmente inxusto, economicaconservación da paisaxe, e por
dade, o uso do terreo ~con destimente ineficiente e mesmo conoutra, na conno a gandaria vese dificultado
trad itório cos plantexamentos
servación dos
de sobremaneira. A estrutura ·ecolóxicos e sociais da Unión
recursos natueconómica de Galiza está en · Europea, polo que expresamos,
rais. Porén ; A UE recoñece a grande medida fundamentada
como entidade civil actuando de
na prodµción gandeira, dado
recoñece que
forma independente, o noso
que grande~ parte dos gastos de
esta
labor importáncia de
apoio ás campañas de protesta
precisa ser frear
contra do pago da chamada "suprodución láctea ingrésanse
secundada
nos sectores de indústria e serpertaxa" levadas a cabo polos
nas áreas on- despovoamento
vizos. Asi mesmo, os ingresos
axentes sociais implicados.+
de as 6ondixerados
sosteñen
unha
parte
do meio rural.
cións de promoi importante das actividades
ASOCIACIÓN DE AGROECOLOXIA
dución permieconómicas das cidades e vilas
ALBERTE RGUEZ. PÉREZ
ten umha 'inde Galiza. As taxas de desem(LUGO)
tensificación
prego en Galiza amasan claraque leve ao incremento da commente que sectores alleos ao
petitividade das explotacións
agrário non están na actualidaagrogandeiras.
de capacitados para absorber
un posíbel excedente de man
O sistema de cuotas lácteas fade obra procedente do sector
vorece a intensificación das ex- · agrário. O sector agrário tamplotacións naqueles sistemas
pouco aterece alternativas viáSó para a direita contam as
agrários onde o factor terra é libeis para unha povoación tan
"Comunidades" governadas
m itante, o que se acompaña · importante.
polos nacionalistas . Só a eles
dunha degradación moi notábel
respeitam,
dos recursos naturais. Ademais,
En consecuéncia, a aplicación
por iso só paa história dos Estados que apli·do sistema de cuota leiteira en
ra a direita o
caron hai tempo a limitación plaGaliza teria, entre outras muitas,
enimigo
Ás vezes,dim o
nificada do direito a producir enas seguintes consecuéncias:
vencer é o
sí nanos que tal medida implica
nacionalismo que pensam,
unha reestruturación do sistema
-Incremento da degradación
~!~ ~:t~~~~ que eles nom
agrário que significa unha reduambiental e perda de capital nación importante da oferta de emsom capazes de
tural de Galiza, ben diretamente
prego no sector agrário, reorienatravés da intensificación e conCuniha boca fazer importante
tada en dirección a outros secce n tr ación das explotacións ,
batem contra
tores produtivos.
ben indirectamente através do
os nacionalis- umha
tas e coa oudespovoamento rural.
Comunidade
· Estas reflexións permítennos
tra ás vezes,
enfocar a situacíón actual 'de
-Perda de caracteres definidodim o que comoasde
Galiza. A protección do meio
res de Galiza, coma cultura e
pensam, que Catalunhaeo
ambiente, asi coma a utilización
·
paisaxe agrária.
eles nom som
óptima dos recursos naturais
capaz es de País Basco.
abriga a manter unha cabana
-lnáemento do gasto público
fazer imporgandeira importante, asi como
en concepto de subsídios por
tante umha
un nível mínimo de povoación
desemprego e xubilacións antiComunidade
rural. Parellamente, esta imporcipadas.
como as de Catalunha e o País
táncia do gando refléctese nos
Basco, já que Galiza nom existe
aspectos- culturais de Galiza.
-Descenso dos ingresos de
porque é governada por incomNa actualidade, o factor terra é
sectores económicos ligados á
petentes: por eles mesmos.+
un limitante rnaior da produción
produción de leite de forma dide vacun, debido, entre outras
recta ou indirecta, co corres}OSÉ MANUEL LOPES IGLESIAS
causas, á vantaxe comparativa . pondente incremento do des(CRG,MAoruo)

o

Comunidades
importantes

ª

AN1

A boa saúde
do BNG·
Como puidemos comprobar nas
pasadas eleicións, o BNG goza
nestes intres de moi boa .saúde,
pois o seu medre en votos, débes e a que é o
partido que
dispón do mellar aparato or- OBNG estase a
ganizativo;
pois o interese convertir no
dos militantes principal
e simpatizantes nacional is- enemigo do PP.
tas en partici par en todo tipo de manifestacións (naval, pesca, agro, indústria) fai que esta organización teña
maior preséncia en movimentos
de base (sindicatos, asociacións
de viciños, colectivos educativos);
con uns militantes que pagan pontualmente e asisten ás reunións.
Por iso o BNG estase a convertir
no principal enimigo do PP, con
un líder como X.M. Beiras, que co
seu carisma soubo gañarse a confianza de melitos (principalmente
xuventude), para chegar a ser líder da oposición na Xunta. Por isa
digo que goza de boa saúde, pois
de todos os chequeos que se Jle
fixeron aos partidos, é o único ao
que non se lle atopou nengun tipo
de atranco coa xustiza, nen casos
de corrupción, algo que teñen, e tiveron os demais. PSOE, caso Fi/esa, Juan Guerra. PP, caso Naseiro, Sol!er. CIU, caso dos Casinos. PNV, caso das tragaperras.
Por todo isto, o BNG está a facer unha política limpa e transparente, para acadar o seu próximo obxetivo que é facer unha
boa campaña municipal para facerse co maior numero de concellos , e acadar grupo parlamentar en Madrid, nas vindeiras
eleicións, algo que o CIS lle dá
se se fixeran agora mesmo.•
MANUEL LIÑEIRO

(MUXIA)
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~ MIGUEL-A. FERNÁN VELLO

.O Centro Dramático Galega
representará en español

~rnos.

Indignación no mundo do teatro pola programación _d e catro
obras de Valle--Inclán non traducidas
*

G. LUCA DE TENA

Coa programación dun espectá,
culo en español, a partir de tex,
tos de Valle,Jnclán, o Centro
Dramático vólvese contra a sua
razón de ser fundacional da de,
fensa e promoción do teatro gale,
go. O mundo do teatro interpre,
ta o pretexto de non contar c'o
direito de traducción ao galego
de Valle-lnclán, como unha coartada fragui ta para inaugurar
unha e tapa de bilinguismo
armónico no CD, semellante á
que o govemo autonómico impu,
xera na rádio e na TV públicas.
O teatro público galego vai invitar a Juan Carla Pérez de la
Fuente, do Centro Dramático
e pañol, a dirixir La Cabeza del
Bautista. Este título das Comédias Bárbaras programarase xunto outras duas obras do mesmo
ciclo: Ligazón, que dirixirá Manuel Guede e El Embrujado, da
que se encargará Eduardo Alano. Jo é Martín levará á cena
Las Galas del Difunto, primeira
da cornédias do ciclo Martes de
Carnaval, tamén coñecido coma
a série de 1898. O CD representará e te e pectáculo en español
en 16 función no teatro Maria
Guerrero de Madrid de poi
dunha xira polas ete principai
cidades do pai e de intervir c a
rome ma m ntaxe dentr d
grama de teatr d Expo ición
Inr rna i na! d Li b a.
Ramón M. Valle lnclán cara 1920 nunha fotografia de Moreno.

d rancio que a exc pción fai a regra. T óma e un h a deci ion que
n n d be repr entar mái que o
retrato dunha excepción".
Valle~ Inclán

contra a lei de heréncia

"A montaxe de Valle en español
procede dunha longa análise -explica Manuel Guede, director do
CD-. Os setenta anos da Lei da
da Propiedade Intelectual, impídennos represental9 na nosa língua até o 2006. No teatro de Valle-Inclán alenta un imaxinário
galega que querernos representar
a.qui, pero clase a realidade obxectiva de que a família non permite a traducción, non como un-ha expresión de auto~noxo senon
coma estatuto de carácter xeral.
O movemento teatral galega leva
ben anos dando mostras de coeréncia linguistica e na tesitura de
facer ou non a Valle-Inclán, eu
torno a decisión de facelo consi-

Frandsco Pillado Maior, conselleiro de RTVG e hi toriador do
teatro galega, coida que os herdeiros do autor de Luces de Bohémia defenden_unha das vontades
do autor, pero esquecen outra.
"Como artista, corno escritor, como tipo humano, Valle-lnclán
era tan excepcional, brillante e
lúcido, que el mesmo, prevendo
misérias humanas, deixou escrita
a resposta axeitada aos seus herd~iros. N un ha entrevista de
prensa con Francisco Lucientes,
no ano 1931, Valle-Inclán-Inclán di textualmente: 'En españa
a revolución máis urxente é converter aos ricos en pobres. Os ricos en España non tiveran nunca
a dignidade de ricos. Merecen seren mendigos; a case todos os accionistas de banco o único direito que lles concedo é o dunha
praza no asilo. E son nest~ aspecto tan radical, que daría todos os
cativos direitos que nos recoñece

a Constitución por unha lei que
dixese: articulo único, queda
anulada a lei de heréncia"'.
Pillado Maior proclama a Vallelnclán o dramaturgo máis importante de todos os tempos. "Mais
o CD naceu coa función estatutaria de difundir e defender o teatr9 galega o que obviamente
implica a defensa do idioma. Entrarnos nunha dinámica perversa
que abre as portas á representación de Francisco de Rojas ou
Linares Rivas en español".
O dramaturgo e actor Roberdo
Vidal Bolañu: asegura non comprender a imprescindibilidade da
montaxe en español: "A este pais
non lle vai pasar nada porque Valle non se represente agora, e asumir a imposición do idioma é case unha chantaXe que amais faise
sobre a instítucion que nacera
para o contrário·: para potenciar a
drarnaturxia e o teatro galega".
Manuel Guede coida que o rnovimento teatral galega pode for' talecerse coa excepción: "Contaremos coa colaboración de Juan
Carlos Perez de la Fuente do
Centro Dramático Nacional e o

O ex-dictador, xeneral
e xenocida Augusto Pinochet Ugarte dá por rematada a súa carreira
militar. Cumpre o golpista sangui~
nario 82 anos. E agora, no marco da
"democracia " chilena, estréase
como senador vitalicio: senador
non electo.

s~creta~

Aadeleine Albright, a
ria de Estado norteamericana, está
rnoi orgullosa -palabras textuais- de
n acontecido en América Latitodo
espectáculo vai ter 16
na e derrétese en louvanzas dedicafuncións no Maria Guedas ao "modelo chileno". E o rn:inis~
rrero de Madrid".
tro español Abel Matutes, que non
Manuel Lourenzo, autor,
se parece, por suposto en nada, a director, actor e historiaJean-Paul Sartre, declara con entu- dor do teatro non _comsiasmo que os resultados, tanto ecoprende a que .ven a urxén- ~ - nómicos como sociais, obtidos polo
"modelo chileno" son brillantes.
cía do CD por representar
a Valle "Eu respeito a
W
vontade de todos, pero se
Üstamos ás portas da primavera
ql)eren de verdade facelo
de 1998. Hai exactamente 24 anos _
en galega -que 0 paguen.
e 6 meses o xeneral asasino protago~
Se hai únha proibicion de
nizaba un golpe militar contra a defacelo en galega, haberia . mocracia estabkcida polo pobo chiqu.e saber de quen parte,
leno. Bombardearon os bárbaros o se se extende a algun ouPalacio de La Moneda, provocaron _o
tro idioma se alguén coida
suicidio do presidente lexítirno, o ·
que o galega non é idio_inesquencíbd Salvador Allende, e rna. De ser así atacaria
implantaron o terror, a noite negra,
frontalm~nte aos que to- -o reino da rp.orte. Á cabeza, dirixinmaron a decision de facedo á infamia, o obsceno, o torturador, o camiceiro Pinochet.
lo. Faltandome ésa información, a min paréceme·
//
unha trampiña e con
JV roda cruel da historia, esa
trampiñas non se xoga; ou
historia escrita coas inxustas liñas
o que xogue con elas que
dunha realidade abxecta, repete o
se ateña as consecuéncias.
seu desmemoriado paso sobre a tri-_
Hai causas importantes
pada dignidade do mundo. O matana vida dos povos e das
rife chileno, o militar criminal que
lixou para sempre a humanidade e[l_
persoas e unha delas é o
idioma. Se Valle Inclán
Chile, disponse a ser, en "democrapedira realmente non ser
cia", senador vitalicio: non electo.
representado en galega,
//
eu reclamo a desaparición
Jl!Js cinzas do sofrim~nto popudo direitos de autor. Que
lar, o espírito vivo de Salvador
se declare a propriedaae
Allende, o corazón austral de Pablo
intelectual território coNeruda, toda a voz e o clamor dos
manche e que non reciba
demócratas as-asinados, deben estar
nada por todo o que levo
agora mesmo acesos de niversal in:escrito para o Teatro, que
dignación. Ten o xeneral asas ino
non é pouco. Hai días vin
máis d.e 4.000 mortos e desaparecina Prensa que Pérez Varedos que pesan sobre el. E segue a
la comemoraba o 98 en A
facer hoxe en día, o impresentábel
"benemérito", clara reivindicación
Coruña e agora paréceme bonito
cornernorar a perda das colonias
do golpe militar que acabeu, entre .
sangue e fago, co rexime constituconvertendo a Galiza nunha cocional de Salvador Allende.
lonia cultural. Parécerne nefasto
que desde as instáncias publicas e
/'?)>
.
·
con diñeiro de todos se poda aco~ue o violento e terrorista Pinorneter unha decisión que vai
chet poda ser membi:o agora como
contra o País". .
senador vitalicio dunha institución
que el mesmo clausurou no pasado
no deixa de ser unha acre ironía da
Manuel Rivas concorda con
historia e de constituir un caso de
Lourenzo en que haberá maneiextrema e particular vergoña para
ras de salvar o atranco familiar.
Chile, para o sentido xeral e
"se fose unha iniciativa particu,
elemental da xustiza e para a
lai:, iría con interese a velo pero
concie,ncia
democrática do mndo.
a medida que pasa o tempo aumenta o meu receo sobre as iniAvista do que acontece, amigos
ciativas dos organismos da admilectores, fica ben claro -porque en
nistración. Dentro de pouco
todas partes cacen ~fabas- que a huirnos poder parodiar a Woody
manidade non dá saído plenamente
Allen nunha version que se titudo seu estado selvaxe. Existe progreso
lará Como acabar dunha vez por
técnico e científico. Mais non existe
todas coa cultura galega. Hai algo
progreso
ético. A xustiza brilla pala de inquedante no subito interese
súa imperfección. A democracia é
de represen~ar Valle-Inclán
aínda unha quimera. E hai que secando temos materia abando e
guir, cláro. Non hai outro camiño
moi contemporanea para facer
que non sexa o da dignidade e o da
unhas novas comedias bárbaras".
liberdade. A pesar de que Pinochet
de Chile e os pinochet do mundo
A decisión de abrir as portas do
sigan a estar aí, ensombrecendo a
Centro Dramática- ao Español
primavera, dando vivas á marte e
está en todo caso en sintonía
intentando prohibir 3. intelixencia.
coa politica de bilinguismo armóAlgo que eles (o fascismo) non connico que promove Fraga para as
seguirán nunca. Porque, en realidade,
emisoras públicas.•
eles non entenden. Non entenden a
vida e non entenden nada. •
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• Terceira edición do Mancontro Visual na Coruña
Comezou o 5 de Marzo no cafe
Garufa da Coruña a
proxección dos videos do III
Mancontro visual que organiza
a asociación cultural Caos.
N este ano o Mancontro ten o
carácte'r de concurso xa que o
público escollerá en votación
a mellor curtametraxe e o prémio sáá entregado o dia da
clausura, o 2 de Abril. Despois
de proxectarense o primeiro
dia traballos como Nut, de
Angel de la Parra e Matachin
de Jorge Coira, o dia 12 tócalle o tumo a Ratón de Pedro .
Narciso , A todo tren, de Lidia

Trini Aragunde, e Una poesia,
de Miguel Angel Izquierdo.

Mosquera, Sucubo, de Alvaro
Pita, Akelarre, de Susana Folgueira e Vanesa Ribadulla e
Antonio, Jorge y Luis. de
Miguel Asensio. O dia 19 poderanse ver no cafe Garota,
Carrabouxo, de Lhosca Arias,
un traballo baseado nos debuxos do hum¿rista Xosé Lois,
Infección palúdica, de Xan Lesta, Cargo de conciencia, de Suso
Pando, e E1 origen del problema,
de Albert Ponte. Unha semana despois verase A Proba, de
Alfonso Zarauza, Sin motivo
aparente, de E.Gabin e X.Zapata, Ves abriendo en canal,· de

Remata o Mancontro Visual o 2
de Abríl cunha selección do
mellor video independente cubano, xa fóra de concurso, e <loada polo Movimento de Video
da Habana. As proxeccións teñen lugar de nove a once da
noite. A asociació~ Caos, que se
formou hai cinco anos, traballa
na realización de curtametrffices
de ficción, e con este Mancontro
quere poñer en contacto aos realizadores nun foro de intercámbio de ideas e experiéncias. •

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

•Homenaxe
a Curros Enríquez
no 90º
.
.
an1versano
da marte
~

Coa preséncia de Manuel Fraga,
presidente da Xunta, e Francisco
Femández del Riego, presidente
do Consello da Cultura,
celebrouse na Coruña o Venres
6 de Marzo unha homenaxe ao
poeta Curros Enríquez. Celebrábanse os noventa anos da marte
do escritor de Celanova e con
ese motivo Luz Pozo Garza e
Luis González T osar recitaron
alguns dos seus poemas con
acompañamento musical.•

obxectivo de "criar un espazo
para discutir e contrastar sen
censuras e sen
conservadurismos". O día 16
participan Concha Costas ~ Ferro Ruibal co tema "Diagnóstico
sócio-lingüístico da língua galega", o 17 estarán Dolores Vilavedra e Francisco Pillado ao redor da cultura galega, autónoma
ou subsidiária, e odia 18, Xosé
Ramón Freixeiro e un profesor
da faculdade de Filoloxia de
Santiago, ainda sen confirmar,
tratarán a gheada. Os debates
son ás sete e media da tarde.•

,,

O centro cultural deportivo de
Boira organiza desde 1990 a Bienal de Pintura "Xosé Luis
Femándezu, pintor que foi membro desta sociedade._Nesta quinta edición e como xa ven sendo
costume, convócase aos artistas
a un cert.ame cuxo prémio é de
200.000 pesetas. Cada concursante pode apresentar un máximo de duas obras, teñen que ser
orixinais e non poden ser infe- ,
riores a 55x46 nen superiores a
100x81.0s cadros teñen que en-·
viarse, cun liston de non máis
de dous centímetros de ancho,
ao centro cultural deportivo de
Boira, rua severo Ochoa, s/n
desde o primeiro de Abril até o
2 de Maio. Teñen que--i'r asinados no reverso e con todos os
datos do autor nun sobre aparte. ·
Antonio Pérez foi o gañador da
anterior edición da Bienal Xosé
Lúis Femández, celebrada en
1996, e na que concursaron 83
obras.+

Máis de vinte pintores <loaron
os seus. cadros para a exposición
de axuda ao povo saharaui que
se celebra no Centro Cultural
Municipal do Porriño até o 13
de Marzo. Ese dia ás sete e media da tarde subhástanse as obras
de Dario Álvarez Basso, Amor
Moreno, Elisa Caride, Xosé Luis
de Dios, Conchi Granell, Anxel
Huete, Xaime Quessada, Xabier
Pousa, Paz Antón e Francisco
Mantecón, entre outros. A mostra foi organizada pola
Asociación Galega de Axuda ao
Sahara. •

• Peden que
non se paralise
o proxecto
de Museo Massó

~

Femández
del Riego recebe
o Prémio

terario e polo seu espírito de entrega xenerosa e desinteresada á
cultura galega, en Galaxia, na
revista Grial, na fundación Penzol e ne utros organismos que
axudou a criar e manter ao longo da sua vicla". O prémio, que
consiste nunha medalla de prata
de Acisclo Manzano, será entregado o 31 de.Agosto, coincidindo co aniversário da morte de
Curros Enríquez. •

Casa dos Poetas
•Bienal de
pintura en Boira

• Pintura polo
pavo saharaui
no Porr-iño

O Padroado "Curros Enríquez"
anunciou o Sábado 7 de Marzo a
concesión do prémio Celanova,
Casa dos Poetas a Francisco Fernández del Riego "pola sua dilatada traxectória desde antes da
guerra, como ensaista, crítico li-

Os membros da platafoma pola
defensa do Museo e demais património histórico-artísitco de Massó pediron que non se paralise o
proxecto despois de entrevistarse
co subdirector de Património e a
directora de Museos da Xunta.
Desde a plataforma sinalaron a
"falla de entendimento" entre
ambas partes e o desinterese da
Xunta en continuar co proxecto
de Bueu, que xa ten investidos
400 mülóns de pesetas. Os membros da plataforma propuxeron,
para ampliar e reformar o museo,
medidas como o investimento da
Xunta na adquisición de terreas e
a sua participación nas puxas asi
como a adquisición dos arquivos
da empresa e a redacción definitiva do proxecto museístico.
Segundo a oficina de turismo de
Bueu, seis de cada dez visitantes
da vila perguntan polo museo
con intención de visitalo. •
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A libraria Palavra Perduda e o

Movimento Estudantil Universitá~
_ ria organizan as segundas xomadas "A língua a debate", que
arrancaron o dia 1Ode Marzo co

Tarantela
Despois de trinta ano no mundo
da canción, o cantautor Urban o
Cabrera apre enta publicamente o
seu traballo discográfico Tarantela
no Auditório de Caixavigo o mércores dia 18 ás 21 horas . No CD o
autor e intérprete das canci ó n
acompáñase de coñecidos músicos
galegas , ca o de Carla Ca tro de
Fia na Roca, Pancho Álvarez membro da banda de Carlos Núñez-, Guillerme Fernández de Berrogüeto, ou Xo é Manuel Budiño.
Cabrera entende a sua mú ica como
un esforzo de fusión , recollendo as
máis variadas tendéncias musicai desde o blues ao rock pasando polo
folk ou o country- que o levan a e
definir como un "fillo de Dylan, un
poeta con conceit s mu icais m i
amplos". Autor de l tra mu tea e
tarnén intérpret , Urb n Ca rera
recolle excepcionalmente ne te traballo dous poemas de Fermin Bauza
e Cel o Emílio Ferreir , ainda qu
prefire optar por apres ntar no eu
textos temas que re ríen as pre upación ociais de h x ndia -ecol ~
xia, solidariedade, incomunicación ... - , seguind
seu lema de qu
a canción de aut r ten que "c mprometerse co temp que n
vivir". E n ese compromiso, da lingua ocupa un primeiro lugar na ua
escala, nun momento no que e
aprécia unha volta dos cantautores
"aqui só chega o que se fai en castelán e o galega nen se esco ita en
emisoras nen sae nos espácios musicais das televisións, é un paso atrás
na normalización lingüística".
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•Debate
sobre a·língua
en Santiágo ·

O cantautor
Urbano Cabrera
apresenta en
Vigo o seu disco

• Un tebeo contra ·as barreiras arqúitectónicas
Pon a tua cidade ao alcance de todos é un tebeo editado pola Asociación de Énfermidades Neuromusculares para
conscienciar da necesidade de eliminar as barreiras arquitectónicas. cunha axuda da concelleria de Benestar Social, a asociación adaptou este tebeo que, mm primeiro momento, fora editado pa Fran.za pola Asociación Fran~
cesa contra as Miopatias. Nas viñetas cóntase como Glorax, un extraterrestre, visita a térra nunha cadeira de rodas e compraba as dificultades para coller un taxi, entrar no concello, acudir á escola, ir a nadar ou mesmo subir
a un avión. ASEM Galiza está en Trav. de Vigo, 104, 7º A. Apdo. 116 - 36200 Vigo. Tlf. (986) 37 81 01+

Reivindica asi a canción desaparecida case, ao seu ver, donoso pano~
rama musical, "semel1a que desde a
desaparición de Fuxan os Ventas
apenas se volveu a cantar, por iso
son moi agradecidas propostas co-·
mo as de Luar ña Lubre ou U xia" .
Urbano Cabrera conta apresentar o
seu traballo musical por todo o
pais, con actuacións en directo, á
maneira de cando cantaba en festivais colectivos con Fuxan os Ventas, Suso Bahamonde ou Bibiano.
Quere recuperar o peso da canción
no mundo musical galega nunha
proposta de mestizaxe que defende
desde h ai tres décadas.•
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1 L~e~~uras~1 1~1~~xe? / ¿Virá por fin a damos o seu
filme? / ¿Perdeuse pala luz que
tanto amaba?/").

Bernardino
Graña e a Luz
de novembro
Título: Luz de novembro.
Autor: Bemardino Graña.
Editorial: Espiral Maior.

Luz de novembro, o libro último
de Bemardino Graña, o noso
grande poeta "do mar e os peixes", chegoume coma un lóstreto, coma un resplandor, como
unha bomba ... Non agardaba eu
de Bernardino unha cousa tan
contundente, tan feroz -e tan
tenra-, tan nerudiana ... Porque
é un libro moi nerudiano este de
Graña. De de o título -Luz de
novembro- ata os contidos máis
recóndito . Títul crepuscular e
melancólic . Contido poemátic e materia literaria chea de
forza, d carraxe, de loita agnóstica. Un libro, o de Bernard,
partido en dous; con dous subtítulos ben espresivos: "Quintana
dos mortos" e "Quintana dos vivos". Alu ión histórica clásica á
história da Quintana: necrópolis
un tempo e escenario festivo, artístico e musical despois.
Título -texto e pre-texto- que
da nome e é epitafio dun primeiro poema incendiario: "Na
marte do xeneral franco". Poema escrito no amencer dun
mencer (21 de novembro de
1975) ... "E, por fin, xeneral, xa
vas fedendo". Poema brutal,
xusto poema. Especialmente forte e orprendente en Bemardino, tan prudente, tan ponderado, tan cauto nas suas apreciacións p líticas . Por iso, un
poema así, da ua autoría, brilla
e fulxe coma un lósrrego.

Bemordino Graña.

A. IGLESIAS .

Así pois, sátira política existencial e rompedora no principio
deste libro -de leitura recomendábel por tantísimas razóns-.
(Quintana dos morros). Tenrura
e docísimo erotismo no poema
final "á compañeira". Como un
cantar de cantares. Na millar
tradición amatoria da lírica galega. (Quintana dos vivos). Da
condena máis implacábel á adoración de Denís. E, no medio, as

homenaxes, tan sentidas, a Miguel Hemández -sempre no corazón dos poetas do noso tempo,
a Avilés de Taramancos, na
fronteira interétnica entre Galicia / Colombia / Galicia -conservo aínda a emoción vivísima
dunha tarde gris en Madrid, con
Reimundo Patiño e con el, recén chegado de América- ou ao
noso Alexandre Cribeiro ("¿qué
é del? ¿Foi ó estranxeiro de via-

Algúns dos seus mortos -dos nosos morros- está!). aquí. Fican
quizáis outros morros por contar
e cantar. Pero está aquí, sobre
todo, abrindo o libro como un
coifelo ensanguentado, o morro
máis morro de todos os mortos.
E ese seu poema Qfrécenolo Bernardino con toda a eficaz indignación dun
home pacífico. E tralo
enterro deste Libro
mor t . o terminante,
("¡Vainos nacer gran luz fondo e
nesta xorna- maduro,
da !"), fica~ irrevocábel.
mos cos na sos vivos: con
Manolo
- Coia, con Manuel María e Saleta, con Ferrín ... Con Manolo
Coia e aquelas formas futuristas,
soñadoras e pletóricas que xa
nos deslumaran a moitos nos
anos 60 ... Naqueles primeiros 60
en que eu lia, baixo o sol de outono en Madrid, os Documentos
pe:rsoais de Manuel María, un título que me sonaba a desafío
vangardista -Os Eidos sempre ao
fondo-. E Ferrín, Perceval, o "irmán de soños celtas'', "faro e
luz" ... E o gran canto a Palestina. ¡Palestina! ¡Ourra· bomba!
Versos galegos para conmemorar
a intifada ("¡Meu pobo irmán
espoliado!. ... ¡Quen resiste vencerá!").
Libro terminante, fondo e maduro, irrevocábel, este de Bernardino Graña. A sua leitura é
un exercicio necesario de ética
revolucionaria e dun renovado
compromiso políti~o. +
HERMINIO BARREIRO

UNIVERSITARIA

A historia de Galicia é tamén a história da paulatina reducción do seu territorio.

A Galicia irredenta é un estudio sobre a evolución de Galicia ó longo da historia,
evidenciando o contraste do que foi territorialmente o noso país no pasado coque
é espacialmente no presente, reflexionando sobre esa Galicia extensa que neutros
tempos se expandía por terras que hoxe en día forman parte, oficialmente,
de Asturias, de Castela-Leór:i e de Portugal.

NA MESMA COLECCIÓN

A GALICIA
IRREDENTA
Álvaro Xosé López Mira

X ERAIS

~~
~~

EMIGRANTES,
CACIQUES E INDIANOS
Xosé M. Núñez Seixas

FIGURAS
DA NACIÓN
Ramón Villares
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libros

Victor Hugo na Galiza
Despois de anos para averiguar se O
reiciño de Galicia, de Víctor Hugo,
referíase ao I\,Oso país ou á Galiza polaca, aparece a sua traducción en Laiovento nunha edición
·bilingüe da
man de Henrique Harguindei, e xa sen
dúbidas sobre a
intención do
escritor francés.
O libro forma
parte da Lenda
dos séculos e ten
un carácter histórico, apreciando
xa Victor Hugo a
diferenciación da ·
Galiza ~ a sua marxinaci-On á hora de
construir os reinos medievais. •

A casa que
nos individualiza
Casa ou sombra é o novo poemário de
·
Rafa Villa, versos cos
que gañou o prémio
Cámaros Verdes de
Vilagarcia de Arousa. Poesia intima,
individual e de mínima expresión
neste libro editado
na colección

Ablativo Absoluto
de Xeraís. "A casa/a penas
colle/nun poema/e sen embargo/non a deixo/de
escdbir/coa tinta/máis amarga".•

Vinte cantos cubanos
A editorial Caminho apresenta unha
antolóxia de vinte escritores cubanos
con cadanseu conto. A colleita está
feíta da producción literária dos últimos quince anos do xénero en Cuba e,
ao dicer do responsábel da. edición, Francisco
López Sacha,
"no princípio
dos anos 80, o
regresso ao sentido do como,
que estivemos a
- ponto de perder,
colocou-nos a todos nesta Casa do
Sol Nasente ou, se
se quiser, na melhor tradi~ao das letras cubanas". Fala
tamén dunha nova vitalidade para o canto da que dá conta a
monstra agora publicada que recolle
· entre outros a Sene! Paz -autor de Morango e Chicolate- a M irta Yáñez,
Eduardo Heras, Maria Elena Llana ou
Arturo Arango. •

O retomo á vida
dunha aborixen
Djumala é unha moza aborixen australiana que ten que fuxir dos colonialistas
para buscar as suas raíces nunha cultura
milenária. Walg, regreso a la vida é o
libro de B.Wongar, publicado por
primeira vez en 1983 e agora reeditado
por T xalaparta, que relata as peripécias
desta muller; na percura dunha vida nova dentro dunha sociedade ancestral.
O autor, nascido en
Serbia, emigro u a.
Australia en 1960
onde pasou máis
de dez anos compartindo o xeito
de vida aborixen.
Casou cunha indíxena coa que
tivo dous fillos,
anque todos marre- '
ron vítimas dun ciclón. Actualmente Wongar vive en Melboume. •

•
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todos os matices. Máis tamén e
certo que a traxectoria de Henri,
que Harguindey nesta difícil es,
'pecialidade ven avalada polo seu
traballo desde hai xa ben anos.
Coido que ninguén podé negar
que o traballo que fixo co Pan ta,
gruel de Rabelais marca un pun,
to de referencia na traducdón ao
galego de obras clásicas de litera,
tura universal, e desde lago o re,
sultado en galega <leste• último
· traballo deixa constancia da be,
leza do poema. Remata o libro
cun capítulo de crítica literaria e
referencias históricas que o re,
dondea de xeito notábel. ·

·o que·puido
ter sido e
non foi
Título: O reiciño de Galicia.

Autor: Yi'ctor Hugo.
Trodución e notas: Henrique Harguindey.
Editorial: Laiovento.

Ler libros coma este deixan a un
cunha certa sensación de fa,
chenda de ser galego, pois a todo
ben nado góstalle que lle louven
a patria. E si é un autor da im,
portancia histórica e literaria de
Víctor Hugo,
po'is moito
máis. Pero o
excelente O poema é
traballo de unha ledicia
H. Harguin,
dey vai máis de tema e
aló de encher unha obra
o ego patrió, mestra de
tico. Estamos
'<liante dunha ritmo,
obra seria, ri, medida e
gurosamente constructo
traballada e
poético.
mesmo ex,
quisitamente
coidada tanto
no literario coma na contextua,
. lización histórica e biográfica.
O libro de 135 páxinas ven divi,
dido en 5 partes máis unha in,
troducción. A primeira delas ten
contido biográfico e non queda
nun sinxelo achegamentp ao
grande autor francés, e sen pre:tender ser exaustivo deixa ao
lector máis que ben situado na
intensa vida do grande patriarca
das letras galas. Ese mesmo equi,
librio mantense no achegamen,
to a obra literaria do innovador
romántico. Tras da descripción
dá obra "La légende des siecles"
e a súa análise e situación den,
tro da obra xeral do xenial autor
francés, dánsenos á lectura as 11
partes que compoñen o poema
épico que dá título á obra. O po,
ema é unha ledicia de tema e
unha obra mestra de ritmo, me,
dida e constructo poético.
Mágoa de que o que isto asina
non sexa quen de seguir o conse,
llo do traductor e lelo na lingua
orixinal para poder disfrutar de

·~ ºt '·

T emos pois un volume que acle,
máis do sobranceiro valor litera,
río do poema épico de Víctor
Hugo sérvenos polo seu contido
e polo seu trasfondo didáctico
como instrumento de · traballo
nas aulas. Hai que felicitar a
Henrique Harguindey polo seu
·excelente labor e, por suposto
recomendamos encarecidamen,
te a súa lectura. +
X.MA DE .CASTRO ERROTETA

Lavar avida
no mar
Título: Mar de fondo.

Autor: Manuel Núñez Singala.
Editorial: Galaxia.

Como é neste caso, cada vez que
calquer editora abre unha colee,
cíón nova, estamos tentados a re,
petir a mesma salmódia de para,
béns indicando que contribue ao
enriquecemento dun universo na,
rrativo que se felicita pola apflfi'
ción de novas voces que veñen
remediar determinadas caréncias,
endémicas ou non, e agora parece
que esteamos en condicións e co
ánimo suficiente para afrontalas
de tal xeito e maneira que o es,
pectro narrativo se afortala. E non
son só palabras bonitas, non son
só fórmulas de salutación máis ou
menos espectaculares, riberetea,
das, grandilocuentes e efusivas.
Sempre son certas, e iso é o máis
doloroso porque pon de relevo a

Pero vaiamos ao que nos interesa.

Mar de fondo é o segundo dos tres
títulos publicados e a el habemos
dirixir as nosas palabras. Do seu
autor, Manuel Núñez Singala, co,
ñeciamos alguns relatos breves e,
sobre todo a interesante farsa tea,
tral O achado do castro. Podemos
dicer, pois, que_é unba dobre
"inauguración. A novela compó,
ñena dezaoito capítulos moi ben
ensamblados que obedecen a un
brillante estudo estrutural. Arre,
dor dun mundo tan convencional
como é o detective5co, Singala te,
ce unha intriga na que o verda~
deiramente importante non é nen
o feíto nen o proceso. Interesa re,
latar o mundo que rodea ao asasi,
nato, puro recurso do que se vale
o narrador para describir vidas de,
sesperadas. A desesperada vida de
Ana, a quen recentemente lle
morrera o pai, sobriña da .vítima.
A insulsa vida de Nicolás, pusilá,
nime profesor condenado ao he,
roico destino da glória fugaz. A

'
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pobreza estrutural, e á vez é o máis
atractivo porque nos permite asís,
tir ao nadmento e desenvolví,
mento de marcos xenéricos que
chamaremos novos desde o mo,
mento en que xa non sexan espo,
rádicos. Vén a
conto todo is,
to porque a
nova colee, Tan ben
ción narrativa
de Galaxia estruturada
(Descuberta é e ensamblada
o seu nome) co desfiar de
está pensada voces
para iso que
chamamos "h, narrativas
bro de peto", que
eido narrativo compoñen
e eido editorial tantas ve, un agradábel
ces tentado discurso,
como aborta, de leitura
do. Senda es,
te un instru, amena e
mento divul, onde a
gador de gran, intriga está
de magnitude, moi ben
queira a fortu,
na que algun dosificada.
dia achemos
coleccións ga,
legas no mes,
mo andel que hoxe avasalan re,
chamantes coleccións foráneas en
língua estranxeira.

1 '

e ensamblada co desfiar de voces
narrativas, que acaban por com,
por un agradábel discurso, de lei,
tura ben ainena e onde a intriga
está moi ben dosificada.

Manuel Núñez Singala.

amargura do analista económico,
cínico e egocéntrico vencido da
vida que será o cronista das suas
peripécias. Tres vórtices sobre os
que paira a soidade, a calma qu
precede ao lóstrego. Ben configu,
radas, as per onaxe son rexas e
non amosan fi uras, a mái endé,
bel é Ana, que por veces semella
abrigado recurso, monicreque en
mans de experto leriante. Por or,
de de aparición, ao xornalista co,
rrespóndelle falar en primeira per,
soa; a Nicolás asígnaselle a egun,
da; e Ana debe conformarse con
ser relatada, con ser máis obxecto
que suxeito participe, seguramen,
1:e aquí ternos unha das cau as da
desproporción que hai entre o ifr
terese que espertan os dous prora,
gonistas masculinos e o menor
atractivo de Ana, pero resulta ób.vio que non é a única porque non
só de prirpeiras e segundas persoas
vive a narrativa, Ana resulta un,
ha personaxe moi prescindíbel en
moitas ocasións, de non ser por,
que é necesária para asentar a Ni,
colás e porque se beneficia dunha
inesperada traxédia.
Localizada a acción nunha vila
costeira, as personaxes deambulan
por unha xeografia moi concreta
que se sostén sobre tres pés: o xor,
nalista localizase preferentemente
no seu aloxamento, pero circuns,
tancialmente vese abrigado a en,
trar noutros lugares, Nicolás do,
mina a praia e nela acolle a Ana;
Ana comparte a praia de Nicolás
entrando nela desde outra morada
na que tamén é convidada. Pen,
samos nunha posíbel influéncia
do xénero teatral? Como se quei,
ra; total, tanto ten. O que real,
mente importa é que a dimensión
temporal está tan ben estruturada

En momento algun se pretende
algo máis alá do que se dá. Inclu,
sive podemos pensar que o tema
non é senón unha artificiosidade
da cal bota man esa figura supra,
todo e que chamamos narrador
principal para non deixar despro,
texido ao autor. Visto o xénero ao
que se adire mesmo é posíbel pen,
sar en curiosas coincidéncias, e
empezar polo feíto de que haxa un
xornalista como coadxuvante de,
cisivo na solución final do ca o.
Non seria nada complexo trasla,
dar no tempo o descnvolvimento
do di curso, para adiante ou para
atrás, pero o narrad r aduba o di ,
curso cunha érie de acenos 4ue
no levan a falar d pl na actuaJi,
dade. Por un lad está
xoma,
lismo visceral, aprov itad , n ª'
cionalista e me m corrupto. Por
outro, esa d pr tección qu s n,
timo tan a cotio e n leva a du,
bidar eriamente da eficácia dos
chamados "corpos de eguridade",
a convición de que aquí ao que e
vai é a anicar as causas canw an,
tes, se é nece ário un culpábel
cúlpase a quen primeiro e ofreza.
Incide ramén ai, e ten un prora,
gonismo destacado, a exuberante
verbosidade do narrador princi,
pal, cínica, sincera, irónica, para,
doxal. O domínio da língua é ad,
mirabel, a ad.xectivación, califica,
ción, etc. son sempre acertadas,
curiosas, a tal extremo que pare,
cera que se está a facer continuo
malabares. De tal xeito está tinxi,
do o discurso, e tan ben artellada
a expo.sición da trama que hai ve,
ces onde estorba un tanto porque
ternos máis ganas de re olver a
trama que de perdernos entre en,
xeñosidades moratórias.
Para remate: un precioso exercf,
cio narrativo, tentativa da qu o
autor sae ben parado. Non e pre,
tendía nada trascendente, per
logrado ten a factura. P em
confiar en que cand e de ida
dotar ao seu discurso de inten i ,
nalidade ocial m(nirna, tar m
diante dun estupend narrad r. •
XOSÉ M. EIRÉ

Siniestro Total,
cambiando
.
para seguir no
.
mesmo s1t10
/

Grupo: Sini estro Total.lnício da xira Sesión Yermouth.
Lugar: Nova Olímpia. Vigo, Xoves 5 de Marzo.

Benan Siniestro Total nun dos te,
mas do novo disco Sesión Ver.;
mouth que son Chusma e que sin,
ten fachenda. A canción foi 1mha
das esco llidas para a apresenta,
ción <leste disco na sua cidade,
Vigo, nunha actuación que abría
(Pasa á páxina seguinte)
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--1~11~Cin========ema~lll,___(Ven da páxina anterior)

unha pequena xir·a polo Estado,
na que incluen Valéncia, Barcelona e Madrid. Vestidos con fundas
de obreir~s (desta vez negras e
non de cor butano), os Siniestro
tocaron en Vigo onde, mália ser o
seu centro de operacións, empre
son recebidos con expectación.
Coa fachenda proletária, coa que
comunga boa parte d seu públtco
cando escoita o de Cuenca minera, borracha y dinamitera, os de Siniestro deron un concerto no que
non houbo puntada sen fio e que
foi gravado por Radio Nacianal.
N n houbo puntada en fio ;,_un
repertório con temas de toda a
discografía que suma xa trece
traballo , en contar o experimento latinoamericano, o disco
realizado a partir dun concerto
n Mac da Asi empiezan las peleas. A e pontaneidade deixa paso
á preparación, a superficialidade
á fina irania e o caos mu ical
do cu antigo temas tran fórmas nunha preparación, gañada desde as incorporacións de
Xabier Soto e Xurxo Beltrán no
axo. Como xa sinalaron en
mái dunha ocasión, non se pode manter un grupo durante
quince ano en saber tocar os
instrumentos e esa pode ser a ra-

_zón de que os seus vellos temas
xa nos soen ás oitenta. Non se
trata de emitir sons guturais en
Ayatollah e Mata Hippies senón
pasalos pola sua depuradora e
oferecer versións repousadas
que, quizais, perdan en frescura
o que gañan
en · intelixibil idade. En
calquer caso, Reiventan
a retranca de os temas dos
Xulián Hernandez
ao 80 para
percorrer o adaptalos ao
pasado citan- concepto
do a ex memque teñen de
bros da banda
como Coppi- eles mesmos
ni, Torrado hoxendia.
ou Miguel
Costas, amasa cerra renegación desas cancións tal e como foron concebidas para facelas entrar na concepción que o
grup9 ten de si mesmo hoxendia. E unha maneira de cambiar
para seguir no mesmo sítio, diria
o cantante de Siniestro.
Con cancións novas como Joder, Cristina, estreada en vísperas da voda da infanta, Inpección
rutinária de caseríos, Asi e todo
ainda menos mal e a citada Chus-

·ma proban que a fórmula ainda
funciona e gañan a un público
máis novo, do que enche as filas
dianteiras, sube ao escenário para chimparse embaixo e acude
ao concerto convencido de que
Siniestro é a banda que máis racha. Son estes seguidores máis
novas os que demandan ademais
unha atitude como grupo galego
que os Siniestro souberon descifrar dunha parte até aqui. O
exemplo está no idioma, do que
agora fan uso e co que substituen incluso letras das suas cancións máis coñecidas, e tamén a
recuperación de temas como
Ga1iza caníbal e Cultura popular,
de Os Resentidos e Mancho mai- .
los sapoconchos respeitivamente.
Máis retirados no concerto estiveron os seguidores do grupo
desde os seus primeiros anos, os
de "Lémbraste? como antes"
mentres escoitan Opera tu fimosis, Hey, hey Vigo ou Cuanta puta y yo que viejo. Pero o grupo de
Vigo semella saber que a nostálxia é un atranco cando se chega
ao decimoterceiro disco e cando
un xa é referéncia para esoutros
grupos galegas, máis novos, e
aos que os anos oitenta non lles
din grande cousa. •

Harry: Xa escolliches o nome para a tua piroliña?
Fillo: Escollin. Al Capone.

Harry: Ah, moi ben, ten moita personalidade.

A.ESTÉVEZ

MONOGRAFIAS DA HISTORIA DE GALICIA

Woody Allen contraataca
Titulo: Desmontando a Harry.
Director: Woody Allen.
Nacionalidade: Estados Unidos, 1997.

j{istoria da Música

En 197 5, cando o acusaban de
frivolidade, W oody Allen declarou: "Constantemente trato
de seguir un camiño máis profundo, pero o que me sae con
maior facilidade é pura diversión, sen complicacións ( ... ).
Basicamente son un home superficial". Duas décadas máis
tarde acusárono, sobre todo nos
Estados Unidos, de todo 6 contrário, de demasiado intelec,
tual. A sua resposta foi de novo.
a· irania. En Batas sobre Broadway, un dramaturgo, que podia
ser a paródia do Allen máis novo, era superado no seu próprio
terreo por un gangster que conseguía, cos seus arranxos e indicacións desde o pátio de butacas, millorarlle visibelmente
a obra.

<ja[ega
Cantos, cantigas e cánticos
Maria Pilar Y1íén

O Cine en <jaficia
Xosé 1\&gueira

Esta vez, volveu facer o mesmo. En Desmontando a Harry
presenta a un escritor, que el
interpreta, obsesionado polo
sexo, inmoral e que se aproveita das suas sucesivas . mulleres para .construir o argumento
das obras que vai publicando.

a

Non faltan alusións á sua vida
persq;:i.l, só que Allen leva o
personaxe ao paroxismo, por
exemplo através da frase:
"Sempre levo conmigo carros
para putas". Caricaturizado o per onaxe, até producir máis
ri,sos que _noxa, queda tamén
caricatuhzada a campaña mediática comezada contra el en
1992, logo da sua separación de
Mia Farrow.

EDICIÓNS

ABOSADBBA

Woody AH.en defendeu sempre
a sua liberdade e logrou facelo

através da sua arte, cada vez
con máis intelixéncia e perfecionismo. Desta volta conseguiu devolverlle o golpe aos
críticos~ de cine, aos meios de
comunicación e ao puritanismo
relixioso tan forte nos Estados
Unidos, cun filme de linguaxe
anovadora, pero non menos
eficaz ou comprensíbel, cunha
crítica máis
•
radical e co
mesmo humor, inclui- Demostra
dos os seus que con
vellos chistes ensaiados intelixéncia
cando traba- un pode sair
llaba nos ca- ileso das
barets
de
Nova lorque trampas que
con actua- desde hai
cións malpa- trinta anos
g as de coa- lle ven
renta minucolocando
tos.

un sistema
Allen demos- que non
t ra que grácias á inteli- soporta as
xéncia un suas
pode sair ile- disidéncias
so das trampas que desde
hai
trinta
anos lle ven
colocando un sistema que non
soporta as suas disidéncias, máxime vindo de alguén que, coma
el, non deixa de ser tan americano. Serva como colofón · este
diálogo da -sua última película:
(Harry,Allen no infemo falando
co demo)
-E non pensaches en irte a outro lugar?
(Demo)
-Estiven nun grande estúdio
de Hollywood, pero tiven que
regresar porque sempre ·me enganaban. +
MANUEL VEIGA

tiie1r0(_. ,.
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Levo máis de vintecinco anos ·
adicado ao gravado. Foron as_cir;
cunstáncias as que me levaron a
decantarme, aprendin a técnic;a.. .
por azar en Londres, hai uns trin- .:_.
ta-·anos, cando aquí era descañe- ·
cicla ·e decidinme a seguir primei- ·
ro por ser novidoso na Galiza e
por ou_tra banda tamén porque
me axudou a sobrevivir economicamen te. A obra de gravado é·
fundamental na miña traxectória.
Ten teorizado sobre esa técnica, por que fala de materiais
pobres e arte popular?
Vese como algo sofisticado porque hai só vintecinco anos ha- .
bia que ir a Barcelona e Madrid
a aprender a técnica,· é' moi difícil qµe alguen o ente-nda ·como
ari:esania. PoderCa ou ·deberia ser
popular porque son m.ateri-~is.
moi pobres os que se empregan.
Non se precisan· grandes meios,
o Ó.nico costoso é o tórculo.
•

•

.

Mahuer Facal

-

-
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'A exclusividade das obras de arte
.· é un Signo de sobérbia'
*

CARME VIDÁL

Pon o c~balete_e a paleta á par das artes da mar e da pese::'!:J;•aia da beleza da cancela, do valado ou dos palleiros apresentando á vez unha proposta de ruptura emartada nun arte conceptual e abstracto. O artista ,
Manuel Facal come:cnora os seus vintecinco anos de gravado cunha mostra na galería compostelá Citánia
como antesala dunha exposición fuáis ampla qqe recorrerá na Casa da Parra todas as suas etapas artísticas.
Mostra gravados, esa sorte de "arte de representación radical" desenvolvida con materiais e ferramehtas pobres -gravar como arar- que se produce de forní~. ~e..riáda. Faj:al entende que é esa repetición a que lle tira á
obra o elitisrn,o e a sobérvia mentras lle outorga -0.nha ·carga social na que o carácter único que ven dado só
pola calidade da obra. Afirma que, pola' contra, o mercado da arte é o que está a impor os critérios de
calidade e seguridade. A cabalo entre Carballó é' Málaga:fó ar~ta compaxina a vangarda da sua obra -á
vista non só nos gravados senón tamén na pin~ra, collqgg"-:ou -cerámica- co fascínio pola tradición da que
dá conta nos libros Notas sobre estética e art~ populat ó~~l?.intura e collage (Espiral Maior 1995 e l 997 ).
As suas última_s propostas son enloitar a sua oora.tinxind~<i:de negro e darlle imaxe á letra do ~o Galego.
- ~-- ::, .-· . :;:.:_.~~, · .
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Considero que foi unha rraxectória ben definida e into que se poda dar a posibilidade de tirar tcxlo
por terra, que non quede nada. Foi.
un centro apoiado durante moito
tempo, falando mesmo de despilfarro, e agora parece que non e lle
vai dar continuidade talvez tamén
palas presións recebidas. Viame
reflexado artísticamente na liña
~eguida polo Centro porque a miña proposta é conceptual, o meu
último proxecto consiste nunha
posta de loito de obra anterior,
pintar de negro cadros que noutro
momento tiñan moitas cores. T ratábase enfin de enloitar a miña
própria producción artística nun
proxecto que talvez non teña cabida na maior parte do espácio
de exposición galegas.

A repetición é a característica
fundamental que fai que chegue
a máis xente, qtie non sexa elitista. O sentido ·social é fundamental. Dá tamén ·a posibilidade
de identificación dos que teñen
na sua man unha cópia do gravado e nese sentido conforman unha espécie de comunidade, é en
si mesmo un feíto comunitário.
Compártense gastos e intereses.
Logo aconteée que algunhas persoas non gastan do feito de compartir, prefiren ter algo exclusivo, deles sós. O que acontece
coa arte é absurdo, é unha mentalidade típicá burguesa:.

J

Estaba xustificado ao seu ver
tanto presuposto para prolllove r unha tendéncia da arte
contemporánea?

A pintura ten esa exclusividade
que no gravado ven dado polo
número de série.
·
É moi' sobérbio pretender ser a
única persoa do mundo que teña
unha obra. Non por unha obra
ser numerosa ten que ser mediocre ou perder calidade. O importante é que a obra sexa única en
canto teña valor polos seus -méritos artísticos, e á vez, é óptimo
que chegue a moita xente.
Está por iso menos valorado?

1
1

Ás veces o artista non toma canta de todo o proc:eso, 'gi-a_va pero-non es.rampa. Unha porcentaxe
altísima -dos artistas non chegan
ao fin ·serión que só fan o deseño
e encargan a alguén o resto dos
pasos, tanto por aforrar o traballo como por non coñecer a técnica. As causas non mudan a pe- ··
sar de haber unha. Faculdide de
. Belas Artes, apréndese só a teo. ria porque non hai estudos onde
traballar nen material nen esp~
cio. No,n hai obradoiros de gravado. E lamentábel que todo
,cpl:).tinue asi, gástase en · arte, no
Ceptro de Arte Contemporáne·a,
pe¡o non se i!1viste no futuro, en
iq.f¡aestruturas que promovan a ·
fori;Q.ación de artistas.

rista~ O gravado que se coñece
aqui é moi tradicional, de estampas populares. Seoane renovou e ·
actualizou a 'obra gráfica e puxoa
á altura da contemporaneidade,
nese sentido a miña obra continua a sua liña. Fago unha-proposta formal arriscada, un -traballo tecnicamente máis complexo.

. A sua proposta é máis conceptual.
Situase na liña de Seoane como
artista da v~ngarda?

Éo. Máis esteticista tamén, dentro da abstracción. Concorda
lnterésame moito a sua face co- · 1. coa arte conte~poránea de· paimo -~ravador e o seu senso ruptur . ses que esfán na vangarda pero é
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Se vives fóra fuxes tamén de te
implicar nas comidiñas que rodean o mundo da arte, as liortas
de competéncias, coa distáncia
parece que .se che Clisculpa non
participar, iso non significa des·-·
comprometerse. Agora está todo
moi -complicado despois da polé.. mica que se levantou arredor do
Centro Galega de Arte Contemporánea que, en certa medida, foi positiva porque revitalizou o debate e fixo que moitos
artistas se definisen . Tamén é
lamentábel que se decantasen só
os que defendian uns intereses.
Os que máis se posicionaron fo,
ron os que se e tiveron beneficiando do Centro, h eroico erian os que se comprometeran
sen tirar nad a a cámbio. Tamén
é certo que moito do que o criticaron non terian po ibilidade
de expoñer ali a ua obra.
Vostede defende a liña artística
que seguiu Glória Moure no
CGAC?

1

A singularidade está na repetición que pon ao gravado ao pé
das -artes gráficas reprodÜcida_s
por· imprenta- pero tamén garda
o"carácter único da pintura.

.,.

Estar 'fóra situao nas' marxes
dos repartos de poder no mun, do da arte? ·

-

... - - J

ao tempo urih~ proposta que nos
corresponde tamén 'Como país.·
O gravado estaba -moi limitado,
res'trinxido a unha simple ~epro
dución populista e quixen darlle
un ar novo.
Dentro da abstracción, recolle
a inspiración da arte popular e
defende unha comuñón entre a
arte e a natureza~ Cando fala,
por exemplo, da estética do valado, da cancela ou da palloza.

É inevitábel que funcione como
inspiración a pesares de non fa-

cer un arte figurativo, nen ver a
representación nos meus cadros.
A cultura popular é fundamental e está interiorizada ainda que
lago non se faga uso dela. Como
tema reflexivo resulta apaixoante, é tan forte a grandeza da natureza que ás veces prefires non
velo para non ter que competir
coa sua beleza. Poderias optar
por colgar todo e adicarte a contemplar a natureza. En canto á
arte popular faiseme difícil entender que non estéa 'contemplada na escala pública e por
unha filosofia nacionalista.

Funcionou á maneira dun e caparate nun país que ten unha ituación económica e cial ue
non p ia manter e nfv 1. N n
vexo a demanda de quip ram
co que está a p ar n Madrid u
Barcelona. Tr uxéron grande
nomes con pre up tos m i alt
que pode que n n e tive n a
noso alcance p rquc implican
· uns custes tremend . En cámbi
continuamos sen ter brad iros
de criación e os futúro arti ta
galegas teñen outras necesidades
que aproveitarian máis que os investimentos do CGAC, que ao
fin tamén eran para arte. O Centro tampouco exportou a arte galega, tiña que servir de plataforma para os nasos artistas, perdeu
a oportunidade de promover fóra
os valores do pais que é unha
función que d~bia cumprir.
Apostou sempre polo seguro.
Q_ue é o seguro en arte?
O que está apoiado por cerras
galerías e revistas, non é un critério de calidade senón baseado
en información que ven de fóra :
· A producción artística é caótica
pero cando se xuntan certos poderes establécense os critérios de
valor que dan seguridade ás
apostas seguindo intereses,
maiormente económicos.•
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AS VÍTIMAS SERÁN LEMBRADAS NUNHA OFERENDA FLORAL ODIA 14

A GUERRA NA COMARCA DE .M ACEDA
SANTIAGO PROL BLANCO

19 DE XULLO DE 1936. En Ourense, o
DESTRUIR A ESTIRP~. Benigno tiña un
PCE tiña convocada unha Conferencia
fillo de curta idade -Icarcr qué quedara
accidentalmente ao coidado da avoa e _
Provincial para as tres da tarde. Denantes das cinco tivera que suspenderse pois
tías paternas. Enriqueta despedíúse del
preto de Castro de Escuadro teitnando
chegara un telegrama do Comité Rexional informando que noutras partes do
no peor. Perrnaneceu agachada palas alEstado os síntomas de golpismo eran
deas da Serra con outros conipañeiros
mentres él se desprazaba con Leandro á
máis que evidentes. Os delegados deberíEdreira, un lugar cuasi idílico entre monan marchar ás respectivas comarcas e
tañas, de moi difícil acceso, no concello
prantarlle cara á revolta militar. Lean- ·
de Laza, ond~ había e aínda hai. unhas
dro Carro, un activd deputado no Concasas abandonadas, que taméñ ~erviron
greso por Biscaia que representaba ao
corno base loxística dos guerrilleiros nos
Comité Central, acompañou ao líder do
anos corenta e onde se atopan soterrados
partido até Maceda ..Para axudar na recinco dos que morreron nos enfróntasistencia. Benigno Avarez desenvolveu,
mentos coa beri.emérita. Un día, alguén
unha grandísima actividade a pral da dedeberá facerlles un recoñecido homenafensa constitucional vixente movilizando todos os cadros da zona. Enriqueta
xe alí.
-A Camarada-, Manuel Senra, Lisardo
O 31 de decembro foron fusilados nove
Leal, Guillerme Pérez, Demetrip Álvarez
e outros destacados demócratas eficazveciños de Maceda e Comarca despois
mente dirixidos por el, lograron convendun conselh de guerra ignominioso:
cer a boa parte dos obreiros do ferrocaAndrés Gálvez López, Serafín Poza Prol,
rril -centralizados en Vilar de Barricr,
Antonio Souto Nieto, Juan Manuel
para que, con dinamita e outros apareGarrido T ouriño, Manuel Senra Salgallos, se umasen á movilización e se intedo, Femando Garrido Fontela, Modesto
grasen no Comité de Defensa da BisbaVidal Femández, Ricardo Lemas Gonrra. Ao mediodía do 20 -feira-, nos abazález y Demetrio Álvarez González. O
rrotados cafés de Maceda intuíase que alirrnán de Benigno foi o que ·se negou;
go serio estaba a punto de acontecer. Co
pois non tiña nada de que arrepentirse e
solpor do día. entraron todos os adheriademais, no intre no que caía fusilado
dos moi exaltados na vila. Desprazáranberrou "¡Viva Rúsia! ¡Morra o Fascismo! ¡Arriba a República!"
J"
se en cinco camións das obras do camiño de ferro, dous aomnibus de Perille e
noutro da empresa Mangana. Coas pou- Arriba, de esquerda a direita: Fernando Garrido, Norberto Saa e Ma- Daquela xa sabía que seus irmáns Xosé e
nuel Senra. Abaixo: Modesto Vldal, Serafin Poza, Manuel Garrido e Ricas armas que tiñan e cos explosivos que cardo
Pedro fuxiran cara Portugal enviados
Lemas. Todos eles, agás Norberto Saa, foron fusilados o 31 de
colleran da vía, foron até o local da So- Decembro do 36 despois dun consello de guerra ignominioso. Foto cedi- pola familia dende Feces; que foran repatriados e axiña asasinados en Ourense.
ciedade de Campesiños, inscrita na fede- da por Antón Gómez.•
Modesto -outro irmán- pasara ao bando
ración agraria que Benigno fundara metros caeron presos aos poucos días, entre eles
ses antes. Alf prepararon bombas de man coas
republiéán. Morrera -s~ndo ~enente- en comDemetrio, o irrnán do veterinario. Algúns loque pretendían intimidar os domicilios dalbate na Fronte de Madrid. Icaro, que voltara graron salvarse gracias as activas xestións que
gún fascistas locais que, axexantes, agardacon Enriqueta, falecera por esgotamento. A fifamiliares directamente relacionados coa igredel compañeira, vilmente torturada na cadea,
ban polos ublevado . Pouco antes do rnencer
xa e amigos facían naqueles intres tan perverdo 21 algúns foron até Foncuberta onde visiabortara e finara ao pouco tempo. Cando
samente irracionais.
curnpría 3 7 anos achegouse -unha vez máistaron a casa doutro coñecido e poderoso falanaté Maceda para darlle o derradeiro adeus a nai
xi ta. Dirixfronse de pois a Baño de Molgas
A Falanxe principiou rexistros -por chivataesmorecente. Cun ataque de bronconeumonía
onde tentaron voar a ponte nova -a carón do
zos, en todas as casas dos que ían regresando
balnearicr- mentr outro trataban de facer o
aguda -oufros apuntan tuberculose- agravada
do monte. O 25 dirixíronse a pé á do Consrn m c
dúa que dan acces a Maceda,
cunha inmensa mágoa ao saber da sorte dos
tante en Vixue es. Eran máis de vinte, entre
m i , ao non hab r unha
1c10n unan1me e
seus, expirou cos ollas aberras - ao igual que O
ele , coñecido e importantes adeptos da zoChe trinta anos despois- ollando fixamente pacerta d co rdinación n plan, ralentizar n a
na, que de pois, no franquismo rexeron os
golpi t .
ra a súa vila natal, a menos dun kilómetro da
idea, faci litánd 11
de tiño do concello. Antonio --0 filler estacasa familiar. O seu cadáver foi atopado en Viba agachado tras dunha arca dentro da casa.
PRIMEIRA M RTE • P la tard a hegou e á
xueses o 13 de marzo pola mañá. Un sicario
Ao er de cuberto, dfxolle ao Diego Quintas
fascista -18 anos- pegoulle un tiro na ternpa
c m r a unh
lumna mixta d
ldad ,
-un moi intrépido mozo falanxista localpitán
gard civf e f: lanxi t a mand d
dereita da que non abrollou ren. A súa cabeza
que denantes de rnorrer el iría <liante. DispaNavas - gund
ilva Ferreir
ta Clatiña prezo vivo ou morro. O mociño falanxista
roulle un tiro e caeu fulminado. Atrancouviveu o resto da súa existencia co sobrenome
vell- / C pitán R -segundo Bernardo Má.4-.
elle a pistola e o resto do escuadrón acribi,
do Matamortos e coa mirada derradeira de BeM i pret do Santuari d Milagres desencallouno a balazos. Seu pai resultou ferido
nigno Álvarez impregnada na súa atormentada
de u e un enfr ntamento bélico e, de poi
nunha canella, logo de tentar fuxir, pero salmemoria. Despois tentaron levalo pola provindunha heroica resistencia -apenas tiñan arvouse porque simulou estar rnorto.
cia pedindo donativos para a Falanxe. Quixemas nin medios- Maceda e a súa área de inran un traxecto ben máis longo do habitual:
fluencia quedar n en mans da Falanxe e dos
Enriqueta, Leandro e Benigno camufláronse,
Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía, Allamilitares no anoitecer dese mesmo día. Unha
pouco despois do enfrontamento do Monte
riz, Taboadela, San Cibrao das Viñas e Ourenparte da columna regresou á capital con alMedo, nas aldeas da Serra de San Mamede,
se, onde acabou, ao serán, exposto no depósito
gunhas armas, municións e 7 prísioneiros. O
onde tiñan moi boa cobertura. Alí escomenAlcalde, Manuel Casado, fo¡ fulminantemen,
municipal como se dun trofeo de caza se tratazou o veterinario de Maceda a vertebrar a loise "a fin de que el público lo viera" en versión
te destituído xunto co resto dos concellais. O
ta contra o poder opresor e a defensa da lega,
de La Voz de Galicia. Orabén, á súa familia ne25 de xullo, o tenente coronel Soto -novo colidade republicán. Mentres, a súa tasa familiar : gáronlle o acceso: non lle deixáron ollar nin
mandante en xefe da provincia-, impuña a
estaba vixiada día e noite por sicarios contrarecoller os seus restos rnortais. Aínda hoxe non
Pedro Requejo corno delegado militar e alca},
tados polos falanxistas locais que cobraban un
saben o lugar exacto no que está soterrado, se
de de Maceda. En sesión extraordinaria de 27
ben, hai indicios dunha fosa en San ·Francisco .
xornal de sete pesetas e rnantidos. Maruja
de xullo a corporación municipal usurpadora
onde tantos e tantos crimes se cometeron.
lembra que puxeron no xardín moitos focos
asinou unha firme adhesión "al Movimiento
-imaxe que endexamais esquecerei- para ame,
Redentor que el glorioso Ejercito Nacional
drentarnos e vixiar mellor. Houbo tamén, nun
Algúns dos fuxidos fritegráronse no maquis.
inició para salvar a España del abismo al ,que
Eliminaron a varios fascistas en plena condos rexistros, un intento de queimarlle a casa,
teorías y sistemas extranjerizantes querían
tenda e tamén nos primeiros anos da posguexa que logo, coidaban que se acoparía dentro
arrojarlo". Así, dende aquel intre, os escuarra. O máis sobranceiro foi Lisardo Leal -orí- .
aínda que non lograban dar con el. Continuadróns da morte fascistas asañáronse cos inoxinario de Vilar de Cas-; un autodidacta moi
mos co relato da súa irmá: Don Julio ---0 curacentes e as cunetas e valados viráronse cheas
ideoloxizado que largaba longl,lísimas disertafoi o que evitou que ardera, pois xa lle prenderan
de semente de futurb. En Maceda axiña pase,
cións nos cafés daquela dinámica e máis que
lume. Enterado, veu axiña e deu un.ha contraarde
aron a varios veciños que foron violentamente
politizada Maceda republicán contra os goque todos acataron no acto. Tiña moito poder e
sacados pola noite das súas casas: Manolo Rabemos de tumo. Foi un guerrilleiro garrido e
influencia entre todos eles. Antes de es talar o Momos (deixaba viuva e dous fillos), O Puga, Xolanzal - amigo íntimo de Benigncr que finou
vimento mantiñ.amos moito trato . Todas as noiti,
sé, o gaiteiro de Xinzo da Costa. Salvouse O
a mediados dos corenta. Queremos lembralo
ñas achegábase até o noso fogar para departir e
Rubiño porque un dos que formaba parte do
e rendirlle, para rematar, un recoñecernento
tomar algo connosco. Pero o abade era dos que
pelotón de fusilamento, fora compañeiro seu
éxpreso como o penúltimo heroe, que foi, da
arengaba nos fregueses ·para que "arrincasen de
de infancia e negárase a matalo. Contáballo
resistencia antifranquista na nosa zona.•
raíz as malas herbas do entorno".
sempre a todos os que quixeran escoitalo. Ou-
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Ü COQdeL
Enclave
Coordenación: Manuel Portas.
Edita: Esquerda Nacionalista.
N~ 2, Febreiro 1998.

. A análise do Secretário Nacional de Esquerda Nacionalista Alberte X. Rodríguez Feixoo sobre o novo mapa político -no que
destaca o ascenso do BNG a primeira forza
da oposición- abre o segundo número da re-'
vista do partido nacionalista. A publicación
recolle ademáis unha
entrevista co deputado no ·Parlamento
Español, · Francisco
Rodríguez, na que
fai un balanza do
traballo desenvolvido polo BNG en
Madrid. No apartado de colaboracións Femández
Oca e Rodríguez
Oiz reflexionan
sobre o sector agrário,
Gustavq Do Campo arredor da
planificación sanitária, Xusto Beramendi
retrata os camiños do nacionalismo, Manuel
Lugris pensa o proceso nacional como "un
todo sen fendas" e Elias Torres dá argumentos ao nacionalismo a favor do reintegracionismo . Enclave apresenta tamén un poema
de forcadela, unha tira literária de Pepe Carreiro e críticas de libros sobre nacionalismo
da man de_Manuel Cao e Encarna Otero.+

...

Grial
Director: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.
Nª 136, Outubro, Novembro, Decembro 1997.

A normalización lingüística é o e~o central
do último número da revista cun repaso aos
quince anos de política lingüística desenvolvido por Hemique Monteagudo no que
conclue que un proxecto acaido ás necesidades galegas só pode vir da man de
posicións comprometidas co autogovemo,
ademáis de traballos realizados por Antoine
Fraile eJosu Mezo. O
investigador Joshua
Fishman repasa
nunha entrevista
realizada por /\n.xo
M. Lorenzo e Xoán
,,~>""'·'·~"·""···
Paulo Rodríguez as

!E

-

l~;~~~:

documento para
a biografia de Rosalia de Castro e Catherine Davies revisa a
'figura da poeta a través de Julia Kristeva,
materiais aos que se suman as habituais críticas literárias. A revista congratúlase no
número da elección de Francisco Femández
del Riego, antigo director, como Presidente
da Académia Galega.+

-

O Norte
Directora: Cristina Castro López.
W 90, 21 de Febreiro.

Xomal comarcal en galego que dá conta
das novas de Negreira, a Baña, Santa
Comba, Ames, Brión, Val do Dubra e Padrón. Neste número anótase as alegacións
apresentadas polos concellos da Baña e
Santa Comba diante da Consellaria de
Cultura para se incluir no Camiño de Santiag0-Fisterra e repásase a visita da minisrui. Esperanza Aguirre á Fundación Camilo
José Cela. Enrrevístase tamén a Xosefa, a
pandenO!teira que
tocou na
Franza
co grupo i

Mano

t .·

~:~~ne 1.
eles a
Barcelona
e Brasil. Como novidades da co~arca reseñan a manifestación con regueifas incluidas organizada polos viciños do Milladoiro
reiv indicando melloras para o pobo, a recuperación de rotas de senderismo en
Brión e a inauguración da traida de auga
en San Martiño de Broño, Negreira. •
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BOROBÓ

Os sapos de Gambetta
O mes pasado dialogaban, nun,
ha páxina de A Nasa Terra, dous
dos amigos máis conspicuos que
fixen en Vigo nos últimos anos:
o ex,alcalde Carlos Príncipe e .
máis o xomalista Gustavo Luca
de Tena. E quedeime coas ganas
de intervir, amigabe1mente, na,
quila conversa tan interesante,
na que se chegou a decir que
. "socialistas e nacionalistas teñen
a abriga moral de porse dacordo
polo ben do país".

Ti

...

talmente dacordo cos meus
migas. To talmente dacordo
o que levo escrito xa aqui
nalgúns anacos do ano pasado .
Mais o meu interese de desandar
a lonxanía, pra falar con eles, xa
no mesmo intre no que empeza,
ban a facelo, tería un carácter
anecdótico, quizais da pequena
historia política, coma xa veredes:

-Para sobreviver en política hai
que almorzar un sapo diario, dicía
Churchill -principiaba recor,
dando Gustavo.

-Non, dicía Clemenceau -recti,
ficou Príncipe- Churchill tiña
outra frase: "En política sempre
sae o sol".
Non coñecía eu, ou non lem,

vemos, e coa confianza, de Cáno,
braba, esta belida frase, citada
pol0 ex,alcalde socialista vi,
vas del Castillo.
gués, do máximo estadista britá,
(Por certo que unha filla, ou so,
nico (¿e mundial?) do século
XX. Anque as palabras de
briña, de León y Castillo, casou
Churchill foran pra min, e pra · con D. Enrique Peinador Lines
(e co seu irmán don Ramón),
moitos, as máis escoitadas ... e ·
ledas. Tanto as que pronuncia,
un dos propietarios do Balneario
ba no Parlamento, erguendo a
de Mondariz, que tanto fixeron,
esperanza de media humanida,
coa súa revista La Temporada,
pala cultura galega. No que D.
de, como as que narraban os
Ramón Cabanillas facía o papel
seus Pensamentos e aventuras.
de public relations, ou algo así,
daquil famoso establecimento
ais a frase dos sapos que se
atravesan na gorxa dos po,
balneario, i:::omo acompañante
líticos, reclamaba -a miña ·
dos figuróns que a lí acudían.
singular atención, por ser a que
Compartía D. Enrique as ideas
do seu mellar am1go, o gran po,
poño sempre coma exernplo, nas
eta; comprometéndose con iles
charlas cafeterís, de atribución
errónea dun feíto, ou dun sintag,
ainda máis, pois ap~itugou co
ma, a un personaxe histórico ele,
cargo de tesoureiro do Partido
terminado. Causa que ocurre
Galeguista no agónico tempo en
con demasiada frecuencia, e_non
que Castelao era o seu secretario
só a individuos tan cursis e fátuos
político, e Bóveda o de organi,
zación. León y Castillo tamén
coma José Mª Amar.
.foi tío de Corpus Barga, o estu,
Polo que han dispens¡irme meus
pendo xornalista, primo de Ra,
bos amigos Príncipe e Luca de
món Gómez de la Serna).
Tena de que me api;ovei.te da ca,
sualidade de topar, hai .anos, coa
ois ben, León y Castillo
orixe da locución política dos ba,
falando, a finais do século
XIX, con Waldeck,Rous,
· tracios nunha páxina das MemO'
.rias. de Leóh y Castillo: o político
seau (o xefe radical do Goberno
cánario, ex,mi.nistro liberal, que
fr;;mcés que impuxo o laicismo
seguiu sendo moi.to tempo emb¡ü,
no ensino), ouviu1le asegurar
xador de España en París, cos go, _ que fara Gambetta quen pro,

M

P

nundara aquela frase tan ocu,
rrente e que logo sería tan repe,
tida por políticos e periodistas,
senda neste século atribuída o
mesm.o a Clemenceau que a
Briand ou a Coincaré, e mesmo
máis tarde a De Gaulle. Ou, se
viña ao caso , a Churchill ou a
Roosevelt, e sabe Deus se a Hi,
tler ou Stalin.

A

gora xa o sabedes certo: foi
dita polo xenial antece or
de todos aquel es, e de
WaldecbRousseau, na xefatura
do G oberno da III República
frances a: Gambetta, o grande
home que marchou en globo do
París cercado pra levantar can,
to quedaba de Francia, tra a
derrota do Imperio de N apole,
ón III, frente ao novo Imperio
alemán. Fo i Gambetta, pero
calquer día algún lector poderá
descubrir, tal vez, noutras máis
vellas memorias francesas, que a
célebre frase dos sapos xa a di,
xera Taleyrand. Ou, aínda máis
· atrás, o cardenal Richelieu .
Pois as frases, e os chistes e os
cantos, pasan dunhas épocas e
duns personaxes a outros; como
as lampreas palas pesqueiras
dende moito antes que cantase
o cuco.+

FRANCISCO

A.

VIDAL

-

gardábase unha semana de xexún
e abstinencia, para lembrar o seu
padecemento.
Na derradeira semana de marzo,
baixo a forma de piñeiro, levá,
bano ao templo de Cibeles, onde
_ era adorado ata que saía nunha
procesión, durante a que os de,
votos se inflixían feridas e os ini,
ciados castrábanse, como unha
maneira de dicir que a vida dá,
bana os deuses e non o seu seme.

Aconteceu que un día cadrou a
fixarse n el a mesmísima Cibe,
les, deusa da fertilidade, quen,
prendada da inusual beleza do
cativo, fíxolle unha oferta un
tanto contraditoria: se es capaz
de manterte virxe, serás o gar,
dián domeu templo.
·o c a s o foi que o rapaz
aceptara a oferta coa in,
xenuidade da idade, pe,
· ro cando madurou, s.entiu asmesmas coitas e atraccións dos
aemais mozos do seu tempo e
tivo que traizoar a promesa.
Gustábanlle as mulleres; e a el,
guapo corno era, ningunha
desbo~aba. Tal que se namorou
dunha ninfa á que amou con
toda a paixón imaxinábel.

o

Ciumenta a deusa, provocou a
marte da namorada, e entón o
mociño, afü~ido, chorou a súa
pena ao pé dun pineiro, ata
que, levado da desesper.ación,
.cortouse os xenitais.
Cibeles entón compadeceuse
del ,. e despois de enterrar o

T

membro fanado, vet}.do que do
sangue derr~do nacían viole,
tas arreaor daquel piñeiro do
seu lamento, volveu a aceptalo
come:) custodio do seu templo, e
cando andando os anos finou,
ela mesma doulle a-inmortali,
dade poñéndoo entre os deuses.

U

nha·- existencia tan marcada
pola vida, a marte e o rena,
cer, era lembrada polos de,
votos de Atis cunha procesión de
portadores. de canas, rememoran,
do a aparición do devocionado,
que viviu contra todo prognósti,,
co tras ser abandonado pola pro,
pía nai. Sacrificábase un tauro
que simbolizaba a fertilidade, pois
o seu sexo, despois de ser amputa,
do fixo flmecer o campo; e logo

r<J.s esta· orxía de sangue e
dor, celebraban unha vela,
da fúnebre arredor do pi,
ñeiro, que remataba coa cele,
bración da resurrección de
Atis, quen pasaba así de ser un
humano máis a converterse
nun deus que os fieis levaban
nun carro de prata ata un río
onde o in.traducían para que
benzoase as augas.
A vida deste home convertido
en deus vai, da dor máis des,
consolada á alegría máis explo,
siva; como unha espiral que su,
be e baixa sen dei.xar de esten,
·derse, minuto a minuto, intre a
intre, entre risas e choras, e cun
paralelismo asombroso cos ritos
da Paixón de Xesús, que a lgre,
xa celebra na semana da pri,
meira lúa chea da primavera.
Pero hai outro . ritual cristián;
máis coincidente con estas datas,
que é o da encamación do Fillo
de Deus, no que a muller presta o

'Na miña poesia
fago un canto
á cultura popular,
apelo á memória'
O libro que tou lendo con mái
inten idade ne te intre é Girau,
daux, a novela esencial de Natacha
Michel que acaba de air do prel _
Que recomenda ler?
A quen e interese pola literatura
recoméndolle e e libro porque nel
atopará unha nova teoría da litera,
tura que repre enta unha altemati,
va tanto ao enfoque texrual herda,
do de T el Quel como ao dialoxismo
bajtiniano e prodiga, ao meu ver,
entre outras aportacións as eguin,
tes: unha tipoloxia da prosa acrual,
unha nova tematización da novela
e da intriga, unha nova teoría da
metáfora e unha nova periodiza,
ción da literatura do século XX. Ao
que se interese pola filosofía rec0'
mendarialle outro libro recente,

San Paul.o . A fundación do universa,
lismo, de Alain Badiou no que pro,

A espiral da vida
A,tis, de quen se celebraba a súa
vida, paixón e morte na segun,
da quincena de marzo, era orí,
xinario de Frixia, na Asia Me,
. nor, onde súa nai, despois de
parilo, abandonouno nunha
canle, e alí tras ser criado por
unha cabuxa, viviu pastorean,
do, alleo ás intrigas e insidias
de deuses e humanos.

Emilio Arauxo

seu ventre á nobre causa da pro,
creación e ó home ampáraa coa
sabedoría que só dá a idade; can,
do á pena de ser pai do alleo, se
une a alegría de quen será titar
do mesmísimo Fillo de Deu .
omeza esta lenda o 19 de
marzo, ás portas da pri,
mav era, rememorando
cando entre un grupo de mo.zo
pretendentes á man da Virxe
María, aparece un vello apoia,
do no seu caxato, que semella,
ba, pola idade, fóra de lugar.
Pero dian te de todos, aquel ca,
xato que representaba a ancia,
nidade e a esterilidade do pao
seco (o inverno que remata),
comezou a florecer (a primave,
raque entra), como símbolo de
que aquel vello tamén podía
dar vida. E tal foi, que o 25 de
marzo, día no que segundo ase,
gura San Martiño de Dumio,
Deus creou o mundo separando
as tebras da luz, porque n esa
data o día e a noite duran o
mesmo, a Virxe María recibiu
a visita do atcanxo Gabriel,
que lle anunciaba que Deus es,
collera o -s eu ventre para en,
xendrar ao seu Fillo.

C

No fondo, tanto un como outro
rito, non é máis que a eterna
advertencia de que non todo fi,
ca no esplendor con que se vis-ten os campos nestes días, se,
nón que a vida é como unha es,
piral cos seus altos e baixos, pe,
_ nas e alegrías.•

blematiza cuestión como a da lei ,
a da certidume, a da e peranza, e fai
mesmo consideracións apaixoante
sobre a cuestión nací nal. No que
atinxe á política Palabras a boca do
presente é unha e pléndida ínter,
vención colectiva na que interve,
ñen entre outr Michel Badi u.
Ven de publicar o poemári

As

chairas da letra.

É un libro que pcr egue a cu xeito
a imposíbel identidade galeg . T rá,
tase a me m t m dun cant á
cultura p pular, qufxenm a hcgar
a un niv l de emoci n v rd ad
como as que qu lar xan por ex m,
plo na "Elexia a X
de Co p t "
de Uxio Novoneyra, inlcu ida en
Poemas da doada certeza. En real ida,
de non é soamente un libro do agó,
nico, porque nel hai tamén e obre,
todo unha apelación á memó ri a
que salva, á subxectivación.
Continua na liña encetada en
Cinsa do vento dunha poesía re,
ferenciada no mundo rural?
Ten un ton elexiaco no sentido de
Schiller ou Luckacs, afirmación dos
ideais e denúncia da nosa época.
Hai unha liña de demarcación, Cin,
sa do vento era máis coral, máis etno,
gráfico, este de agora é máis persoal,
cunha resonáncia máis subxectiva.
A referéncia é a mesma, o mundo
campesiño na sua face agónica, can,
to dun fin e busca dun recomezo. •
Coles (O urense }, 1946.
Obras: Cinsa do vento, Tempos Serodios, As
cha iras da letra.
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Ainda cando se ten por
costume ( ou por necesidade)
viaxar sempre en coche
é bon facer un esforzo e,
de cando en vez, levar aos
fillos, sobriños ou irmáns

menores, ao tre~. Viaxar en
ferrocarril é unha experiéncia
agradábel para eles, un
divertimento para todos e
axuda a criar un hábito
positivo. •
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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primeira vez na Galiza, reúne 136 obras, na sua
maioria retratos, das 176
que compoñen a colección

rá obras de Wagner, Chikovski e Beethoven.
•TEATRO

Newman do Museu Internacional de Fotografía e Cine
George Eastman House de
Rochester, Nova York.
Aberra até o 29 de Marzo,
na Fundación Bamé.
• HOMENAXE

MONCHO
Museu de
Belas Artes
da Coruña,
obra de
XoséM.
Gallego
Jorreto.

A Coruña

VALCARCE

O Sábado 14 terá lugar a
cea-homenaxe a Mancho
Valcarce no V cabodano do
seu pasamento e que organi-

za a Irmandade Mancho Vat-

• EXPOSICIÓNS

ENLACES
Na Fundación Barrié pódese
contemp lar a exposición
da IV Bienal de arquitectura
española. Baixo o ~ítulo de
Enlaces escólmase o máis
sign ificativo da produción
arquitectónica do Estado e
da Galiza.

carce no Restaurante A Paz
(Costa de Alvedro 41, estrada N-550 de Santiago-A
Coruña). Na cea -entregaranse os prémios Mancho
Valcarce pola defensa e pola
promoción da T en:a. Contará coa actuación do grupo de
folck Luar na Lu.bre. O prezo é de 3.000 pta, e os bonos
poden conseguii;se nas libra-

MEMÓRlA
DEANTÍGONA

IJ2ilrº DESt\FIO. DotÍs homes pér-

. · densé'noi boscos de Alaska e en~ O COLECCIONISTA DE fréntanse ao probl~ma da supervivéncla e
,
_ AMANTES. Un psic§logo da .po- ao ~rigq dos osós. Meriñes, saen a relucir
licia persegue, por razóns persoais, ·a un · as grandezas e rrlisérias humanas. Filme de
·boy scouts cou moralina e boas paisaxes.
psicópata. Prescindíbe1.

IEff'. MELLOR ..•

IMPOSÍBÉL. O

amor e a amizade abrigan a un neurótico obsesivo a mudar a sua forma de ver
a vida. Jack Nicholson resulta cá.rganre.
~

DESMONTANDO A HARRY.
Woody Allen é un escritor cuxa
vid~ supera aos seus libros. Como é habitual nos seus filmes, a crise persoal dá lugar
á paródía con gargallada segura. Pero, desta
vez, cuns diálogos máis ousados e ferintes.

If?r_ AS ASAS DA POMBA. :B.sc.uro e
melancólico triángulo amorQS'O co
Londres e a Venécia de princípios de século como fundo. O filme non conquire traducir ao ~inema o estilo de Henry james.

La Pereza,
~

1994,
litografia de
Antonio
Saura, un
dos autores
que recolle a
exposición

JACKIE BROWN. Ullha pelí-

cula demasiado longa para mostrar
co¡no se lle rouba médio millón. de dólares a un delincuente. Un novo Taranti-'
no con pingas de orixinalidade, un tópi- ·
co guión e un armazón que se sostén
grácias a dous bos actores negros.

Grandes
mestres do
gravado na
F\lndación
Barrié da

If?j_ O BOXEADOR.

A vida interna
do IRA na zona bélica de lrlanda
do Norte. Fita de Ji:m Sheridan, o director
de O prado e O nome do pai, a pral do proceso de paz. Entre o rnellor da carteleira.

CORUÑA.

rias Couceiro da Coruña e
Campo tela ou ben no teléfono (981) 13 23 13.
• LEITURAS

MAITE DONO
MAIKANOVOA
Na Bibli teca Pública Miguel Gónzal z Garc' , xp si ión de pintura de Maika N voa. Pódese visitar de
Luns a Venr s
de 9 a 21 h, e
os Sábados de
10 a 14 h.

O Mércores 18 ás 20,30 h,
t rá lugar no Rosalia Castro a actuación da galega
Maite Dono. A artista
apresenta o di co Corazón
de Biref con cancións de
poema de Rosalia e de Manuel Antonio
entre outros.

Cambados

EN GALEGO
CON HUMOR

•TEATRO

CANTA
CONNOSCO

UN SÉCULO
DE MÚSICA
BRlTÁNlCA

É o título da
Continuando
exposición de
Espectaculo infanco ciclo Un séhumor grafico
til do grupo Migaculo de música
que organiza a
llas o Domingo 15
brit4nica: trcuiiequipa de norás 19 horas na Soción e modemimalización linc i ed ade Cultural.
dade, organizagüística, do INOrganiza o Concello.
do pala British
GABAD. A mosCo.uncil e a
tra inauguraraFundación Base o Mércores 18 ás 18 h.
rrié, o Martes 17 de Marzo
no INGABAD. O acto conterá lugar o sexto .concerto
tará cunha mesa colóquio a
no que se interpretarán
cargo Pepe Carreiro, Xosé
obras de Frederick Delius,
Lois, e Xaquin Marin.
Alfred Schnittke, Nikolai
Rosalvietz e Arnold Bax.
ARNOLD NEWMAN
Exposición do grande retratista americano Amold
Newman. A mostra, por

ALBERT PLA
O canta-autor catalán ac-

XIRO AO INFERNO.Un roa~

~PACTAR CO DIAÑO. Un mi-~ llante avogado aceita traballarnun bufete cuxo proprietário e.n realida- .
de é o dr'aflo. Enésimo ensaio ~.obre o ben
e o mal nunha pclíé:wa que peca de lenta
e na que ·Al Pac~o é a mellar b?Zª· ·
~TREBOADA DE XELO. AmIR'la bient.ada ~n 1973~ aborda as rela-

cións' de parella nas clases meias norteamericanas. O tédio dm'lha vida dbada en .
exceso remata en traxédia. Drama que po- ·
deria ter e.alado na sociedade dos EE.UU.
~COUSAS

QUE DEIXEI NA
HABANA. Máis que recomendá-

~

~ABRE

MENSAXEIRO DO FUTURO. O feudalismo agroma unha
T erra post-nuclear cando, por a'zar e con
inxenuidade, renace un sún.bolo senlleiro do Estado: o correo.
~AS

•MÚSICA

~

~ tón de pouca móñta chega a unha
vil.a da n@rte~américa profu.ñda e topa
uriha Vi~ténda sótetrada que o supera.
Oliver Ston~ trata con irania ú_n probleffi.ª pero lev,a ao éxtrerho o chiste§. · .

BOOGIE NIGHTS. História
dun actor porno e dun director
con pretensións. Os excesos dos 70 dan
paso á. realidade nos 80.

ENCLAVE
O X v 19 ás 20,30 h, terá Lugar no hotel Riazor a ·
apresentación da revista d
E qu rda Gal ga Enclave.

do que
lntentoU: mata.r ao .Xeneral de ·,
Gaulle. Este outro, mál.s moderno,· tenta
eliminar á muller do presídente dos ·
EEUU. O flime reabiiit;;i. parcialmente ao
.
. IRAeá ETA.

bel filme de Gutierrez Aragón que canta as
experiéncias dún grupo de cubanos en Madrid. Ari:edor dunha história de amor protagonizada por Jorge Perugorria e Violeta
Rodríguez retrátanse as dificuldades_da
e~gración e as-saudades do-próprio país.

~

GRANDES MESTRF.s
DO GRAVADO

IJJ1f', CHACAL. Nón se trata

BRIGADAS DO ESPAZO.

No futuro, a Terra enfréntase ao
ataque duns insectos siderais. O belicis-

ruará o Venres 13 ás nove
da noite, na discoteca Chevalier (Sta. Cristina).

RoY

HAYNES
QUARTET

f

O Martes 1 ás 20,30 h, o

MILES GLORIOSUS
O Xoves 19 ás 20 ,30 h. no
Rosalia Castro, o grupo de
teatro Sardiña represeI].tara
a ora de T. M. Plauto, Mi-

les Gloriosus.

Guitiriz .
• PATRIMÓNIO

BRIGADAS CHAIREGAS ·

O Sábado 14 de Marzo ás
17 h, terá lugar a xuntanza
das Brigadas pola Defensa do
Património. Chairego, coa
intención de dar a coñecer
as novas iniciativas. Maior
información no ' teléfono
(982) 2115 08.

-

Ferrol
• EXPOSICIÓNS

OS OLLOS. Despois do
seu estreo con Tese, Amenebar
de~ostra boas cualidades paia o sus.peo- e. Aos seus vintecatro anos supera á,_
maioria dos autores norteamericanos do
xénero. Para quen lle presten as películas
de soños e realidades virtuais. Excédese
con alguns enganos destinados· a engaiolar ao espectador.+

Teatro Rosalia Castro acollerá a actuación do grupo
de Jazz americano Roy
Haynes Quartet. O prezo
das entradas se rá de
1.000, 1.500, 1.800 e
2.000 pta. segundo a localidade.

Exposición sobre o humor gráfic:o
e colóquio c:on Pepe Carreiro,
Xosé Lois e Xaquin Marin o
Mérc:ores 18 no INGABAD da
Coruña.

O Centro Dramático Galega representará, baixo a dirección de Guillermo Heras, Memória de Antigona.
Unha reescrita da traxédia
clásica de Sófocles, da man
de Quico Cadaval e Xabier
Lama. A obra representaráse do 11 ao 15 de Marzo no
Teatro Rosalia Castro. Todas
as actuacións serán ás 21 h.

ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA

O Mércores 18 o Pazo de
Congresos acollerá á actuación da Orquestra Sinfónica que, baixo a dirección
de Viktor Liberman, toca- ·

Mª JoAo OuvEIRA
Durante estes dias a galería

Sargcu:lelos acolle a exposición de pintura de Maria
Joao Oliveira.

INSECTOS DOS CINCO
CONTINENTES

O Sábado 6 ás 20 h, inaugurarase no Centro Cultural
a exposición Insectos dos
cinco continentes.
CARTACES DE CEGO
Na Sargcu:lelos está aberta a
exposición da colección de
cartaces de cego de Isaac
Díaz Pardo e Guillermo Escrigas. Comprende obras de
prime1ros de século xunto
con outras máis recentes de
Díaz Pardo, como o elecrrón ico sobre -Paco Pixiñas
("História dun desleigado
contada por el mesmo")
que ven ser a a máis recente

Agaleria
Sargadelos
de FERROL
mostra
a obra
da pintoro
do Porto
M 11 Joao
Oliveira.
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• LEITURAS
HISTÓRIA DO CINEMA
EN GALICIA
O Xoves 12 de Marzo ás 20
h, terá lugar na galería Sargadelos a apresentación do
libro editado por A Nasa
Terra, História do Cine en
Galicia da autoría de Xosé
Nogueira. No acto partí#
ciparán Aurora Vázquez e
Cesáreo Sánchez.

Moaña
•CINEMA
EN FRANCÉS
O Cine Clube Alexandre
Cribeiro continua co ciclo
en francés coa proxección, o
Venres 13, de Non vai máis
de Claude Chabrol (FranzaSuíza, 1997, 115 min.), e o
Venres 27 Capitán Conan
de Bertrand Travernier
(Franza, 1996, 13 ).

>

_Lugo

Convoeat.órias
CONCURSO LITERÁRIO
ANXELCASAL
O Concello de Santiago convoca o lII
Concurso Literario Anxel Casal nas
modalidades de poesía e conto. Poderán concorrer alunos de ensino secundário da Galiza a partir dos 14 anos. As
obras serán inéditas e de tema libre. Os
traballos terán un mínimo de 100 versos, na modalidade de poesía e un mínimo de 10 páxinas, mecanografadas a
duplo espazo, na modalidade de conto.
Na modalidade de como estabelécese
un primeiro prémio de 125.000 pta. e
un segundo prémio de 75.000 pta. E o
mesmo para a poesía. Os traballos
apresentararise, antes do 27 de Abril
de 1998, baixo pseudónimo xunto cos
dados persoais ·do autor baixo plica, ao
III Concurso Literario Ánxel Casal,
Concello de Santiago-Departamento
de Educación. Rua do Vilar, 46-3º.
15 . 705 Santiago. Maior información
no teléfono (981) 56 40 03.
. CURSO DE FOLCLORE
Con motivo do seu cincuenta aniversário, a Asociación Cultural Cántigas
e Frores de Lugo, organiza o XVI
Curso de Folclore Galego. ·T ranscurrirá do 6 ao' 11 de Abril e repartirase
en cuarenta horas, ocupará o perfecionamento do baile galego (prática,

coreografía, escenografía, dirección ... ), técnicas de gaita, técnicas
da percusión tradicional, entre outra
actividades. O profesorado estará formado por Xoán Xosé Linares Martiáñez, perfeccionmento do baile galega. Bruno Vil1amor Gay, técnicas de
gaita. Milagros Isabel Mera Quintero, pandereita e canto. E Marcos Mane! Vázquez Rodrfguez, técnicas de
percusión tradicional. A matricula é
gra tuita e está aberta até cubrir prazas. Maior información no teléfono
(982) 21 43 03, ou na Asociación
Cultural Cántigas e Frores. Apartado
de correos 344-27.080 Lugó.
CERTAME DE CONTOS
VILA DE PONTEDEUME
A Concelleria de Cultura de Pontedeume convoca o VllI Certame de cantos , Vila de Pontedeume que vai dirixido a estudames de BUP, 2º ciclo de
ESO, Bacharelato, COU e Formación
Profesional. Estabeleceranse tres prémios de 50.000, 20.000 e 15.000 pta,
para os gañadores. Os contos serán
orixinais e inéditos, cunha extensión
entre 4 e 6 fólios mecanografados a
duplo espazo. As obras apresentaranse,
antes do 3 de Abril de 1998, no Rexisto Xeral da Secretaria da Casa do
Concello. Maior información no teléfono (981) 43 25 98.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDADE
CON CUBA
A Asamblea Local de Galiza NovaRianxo, organiza a lI Campaña de Sol idaridade con Cuba. Ao longo de
Marzo recollerase material humanitário para o pavo cubano (mediciñas,
alimentos non perecedeiros, material
escolar ... ). De Luns a Venres, de 9 a
14 e de 17 a 20 h, nas oficinas de información xuvenil (Cuartel Vello,
Praza de Castelao. Rianxo). Póden
atapar máis información no número
de fax (986) 22 31 01.
MÁISALA

Galiza Nova convoca o Icertame literário xuvenil Máis Alá, ao que poderan optar todas as persoas con idades comprendidas entre os 14 e os 27
anos, con traballos en galega, inéditos e mecanografados a duplo espazo
por unha só cara. Duas modalidades:
poesia e relato curto, para participar
na primeira deberán apresentarse os
traballos formados por un mínimo de
3 poemas e un máximo de 5. No caso do relato curto deberá ter entre
15 e 20 páxinas. Estabelécese un
prémio para os tres mellares traballos de cada modalidade consí tente
na sua publicación e difusión . Os
orixinais apresentaranse por triplica-

do con pseudome e baixo plica na
que consten os dados persoais do autor, en Galiza Nova (S antiago de
Chile, 28, entrechán dereita . Compostela). O prazo de admisión dos
traballos remata o 21 de Marzo de
1998. Maior información no teléfono (981) 55 35 26.
ARTXOVE

1998

O Concello de Pontedeume convoca
a II1 Mostra Artxove, no que poderán
participar todas as persoas cunha idade comprendida entre os 18 e 35
anos. Pódese concorrer en tres modalidades: pintura, fotografia e escultura. En pintura poderán apresentarse
un máximo de tres cadros cun formato que non excederá dos 1,5 m, no
seu lado maior. En fotografía, acéptanse até catro fotografías, enmarcadas e que non excedan dos 60 cm. do
seu lado maior. En e cultura, poderán
apresentarse un máximo de dua pezas, con un tamaño que non exceda o
metro de altura. O orixinai d berán
contar ao dor o ou ao pé da obra cos
dados per oai e un pequeno curriculo do autor. As obras deberán entre·
gar e na Biblioteca Municipal de
Ponted ume, de Luns a Venre á tarde. O prazo de entrega está ab rto at
o 27 de Marzo. Maior información no
teléfono (981) 57 43 66. t

• EXPOSICIÓNS
CARMEN GALLEGO

FERNANDO ARBOIRO E
MANuEL ROMERO

O Luns 16 inaugúrarase no
Liceo Recreo Ourensán, a
. exposición de pintura de
Carmen Gallego González.
Permanecerá aberra até o
31 de Marzo.

Está aberta na galería Jaime
Trigo unha exposición conxunta do escultor Femando Arboiro e o pintor Manuel Romero.

MIGUEL CARBALLO

Santiago

No Ateneo pódese contempiar, até o 24 de Marzo, a
exposición de pintura de
Miguel Carballo.
O'ero
Yglesias
mostra a
sua obra en
LUGO. Oigo
Martíne:a:
fáino en

PONTEVEDRA.

• EXPOSICIÓNS
~L PASO

CARLOS GONZÁLEZ

• EXPOSICIÓNS

O Xoves 12 ás 20 h, terá
lugar, en dependéncias municipais, a inauguración da
exposición de pintura de
Xesus Otero-Yglesias.

Na galería Viso! (San Domingos, 33) exposición de
gravados de Carlos González Villar._A mostra permanecerá aberta até o 24
de Marzo.

ÜLGA MARTÍNEZ

CAPRICHOS DE GOYA

•TEATRO

X. QT'ERO· YGLESIAS

O Mércores 11 terá lugar,
no Museu Provincial, a
inauguración da exposición
Caprichos de Goya.

•TEATRO
Ü BARBEIRO
DE SEVILLA
A compañia de teatro Librescenas representará o
Xoves 12 no, auditór io
Gustavo Freire, O Barbeiro
de Sevilla.

Oleiros
• EXPOSICIÓNS
MONSERRAT LLAMAS
Está aberta na Casa Charry
a mostra de pintura de
Monserrat Llamas, quince
obras de estilo abstracto.
Pódese contemplar de Luns
a Venres de 19 a 21 h.

Ourense

ARTURO SOUTO

MOMENTOS
DA MIÑA VIDA
O Xoves 12 e o Venres
13, a compañia de teatro
Fígaro representará, no
Teatro Principal, Mamentos de mi vida de AlanAyckbourn.

A Pastorba
• PATRIMÓNIO
BRIGADAS CHAIREGAS
As _Brigadas pola Defensa
do Património Chairego están a facer unhas xuntanzas pola Terra Cha para
dar a coñecer as iniciativas no presente ano. Na
Pasteriza terá lugar o Sábado 14 ás 12 h. Maior información no teléfono
(982) 21 15 08.

Pontevedra
•CINEMA

• EXPOSICIÓNS
SEGREOOS E MENTJRAS
FAJLDE'E
ARTURO BALT AR
No Claustro de San Francisco pódese contemplar,
durante estes dias, unha
exposición conxunta de
Failde e Arturo Baltar.

Desde o Mércores 11 a sala
Teucro acolle a ~xposición
de pintura de Oiga Martínez.

O Cine Clube Pontevedra
(Oliva, 23-2ºD) proxectará, o Xoves 18 de Marzo ás
19,30 e ás 22,15 h , Segredos e mentiras de Mike
Leigh (Inglaterra, 1996, 35
min, 142 min) .

No Museu de Pontevedra
pódese contemplar a exposición antolóxica de Arturo Souto. O máis celebrado
e o de rhaior proxección da
sua xeneración (Maside,
Torres, Colmeiro, Laxeiro)
contribuíu a renovar e modernizar as pautas da plástica galega. As circunstáncías da sua vida, marcada
pola Guerra Civil, con
máis de vinte anos de exilio forzado, a morte cando
preparaba a sua volta, fan
. que ainda non se lle fixera
o recoñecimento do que é
acreedor. A mostra permanecerá aberta até o 22 deste mes de Marzo.
EsPÁCIOS
ALTERNATIVOS
A Asociación Xuvenil Ínsua
e o Concello organizan
dentro do Plan Municipal
de Arte Xove Espacios Alcernativos. A intención é a
de difundir as obras dos xóven es artistas da e ida de,
rendo como salas os locales: La Cabaña (Florez, 22),
O 'Quinteiro (na estrada de
Ourense, a 5 Km de Pontevedra, en Bora), o café Pub
Alsir (Barón, 13) e a taberna Feira Bella (Praza da
Verdura, 12). Durante o
mes de Marzo exibirán as
suas obras: Sonia do Pazo
no Alsir, Xoán Rivas na
Cabaña, Inés Barros na
Feira Vella, e Caleste Garrido no Quinteiro.

No Salón Artesanado de
Fonseca, exposición de El
Paso. O grupo nasce como
.consecuéncia da agrupación
de vários pintores e escritores coa intención de criar
un novo estilo artístico no
panorama cultural da España dos anos 50. Rafael Canogar, Martín Chirino, Juana Francés e Antonio Suárez son alguns dos artistas
que compoñen a exposición
do que fora o grupo El Paso.
MANUEL MILLARES
O Sábado 14 ás 13,30 h, terá lugar, no Auditório de Galicia, a inauguración da exposición de Manolo Millares.

•MOSICA
XENREIRA, PESADELO
EN MOURONCOM E
FUNDACIÓN CRU
Sesión combate con ska,
hip-hop e outras músicas do
pais. Os tres grupos actuarán o Mércores 18 ás 22 h
na sala Nasa. A entrada val
900 pta, venda anticipada
no Bartola e na Calexa.
ALBERT P_LA
O Xoves 12, ás 21 h, terá
lugar no Pazo de Congresos
de San Lázaro, a actuación
de Albert Pla. Entradas á
venda en Disco Laser.

/

•TEATRO
RESIDUA
Do 12 ao 14 de Marzo ás
22 h, a compañia Tiritando
de Murcia, representará no
teatro Galán, Residua. Teatro de títeres para adulto
baseado en textos de Samue! Beckett, adaptado e
dirixido por Pedro Gálvez.

Luns 16 CeUuloide de Carlo Lizzani (lcália, 1995 .
110 min), o seguinte Luns
23, Dame algo de Héctor
Carré (Estado spañol,
1996. 91 min) . E o Lun 30
Angel Baby de Michael
Rymer (Austrália, 1995 .
105 min). Os pases serán ás
20,30 h, o prezo da entrada
para s6cios é de 300 pta,
tamén se pode pagar unha
mensalidade de 1.000 pta .
Maior información no te léfono (986) 22 09 10.

XESUS V ÁZQUEZ

• EXPOSICIÓNS
Na sala Trima (rua Nova,
30-2 º) pódese contemplar
a exposición de pintura,
Internationale de Xesus
Vázquez. Aberta até o 26
de Marzo.

MÚSICA PARA VER

XOSÉ HERNÁNDEZ
O Venres 6 ás 20,30 h, a
Fundación Granel! presenta
a exposición de Xosé Hernández, Falando a Parede.

Vigo
•CHARLAS
O Xoves 12, ás 20,15, a libraria,A Caixa de Pandara,
acollerá a apresentación do
libro Recuperando a nasa
História de "Mulleres Na_cionalistas Galegas", no acto
fa larán Luisa Ocampo e
Aurora Pace.nde.

Está na Sala Temáci11a de
Caixavigo a exposíción
Música para ver. Formada
por 400 instrumentos procedentes dos cinco continemes, abre de Luns a Sáhados en horário 18 a 21 h.
Domingos de 12 al4 h.

A exposición de pintura A
imaxe e o Labirinto: 1O artistas cubanos-, permanecerá
aberta até o vindeiro 22. A
mostra pódese contemplar
nas salas da Casa das artes.
MINGOS TEIXEIRA

Neste mes o Cine Clube
Lumiere proxectará no auditório do Caixavigo: o

Beclcet,
1971 de
Manuel
Viola,
un dos
compoñentes
do grupo
El Poso a
quen está
adicada a
exposición
de Fonseca
en
SANTIAGO.
Nesta
cidade,no
Teatro
Galán,
cenificación
da obra
Residuo ·
polo grupo
'Tiritando'
de Múrcia.

A lMAXE E
o LABJRINTO

•CINEMA
CINE CLUBE LUMIERE

Homenaje

o Somuel

O Pasado 7 inaugurouse, na
Casa das Artes, a exposición
do vigués Mingos Teixeira
baixo o título Na procura das
· imaxes. Coa renta pin turas
que queren expresar a evolu-

Albert Pla
canta o
Xoves,
12, en
SANTIAGO e
o Venres,
13, na
CORUÑA.
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Anúncios de balde
• Levo trinta e tantos anos fora da
terra e noto que estou perdendo o
idioma. Esquéncenseme muitas causas porque non teño con quen talar.
Agradeceria muito manter correspondéncia ou conversas telefónicas cunha
persoa que puidera correxir os meus
esquecimentos e os meus barbarismos
de xeito que non chegue o dia en que
non poida falar en galega. Un licenciado en Filoloxia non sei si seria muito
pedir pero si alguen que domine o idioma . Quedariache moi agradecido.
Marcial . Apdo. 5.357 47.080 Valladolid.
• As mulleres do Colectivo Poético
Humilladoiro veñen de sacar á rua o
primeiro número do seu boletín poético PolpA correspondente ao inverno
97 con poemas de Beltza, Olaia Cociña, Maña Golpe, Noelia Granda!, Silvia
Pardo, Emma P. Lombardia, Natalia
Redondo. Podes conseguilo pedíndoo
no buzón do colectivo, enviando un selo de 35 pta. Tamén podes colaborar
enviándonos os teus poemas a: PolpA.
Colectivo Poético Humif/adoiro, Apartado. 816. 15.080 A Coruña.
• Vende-se Opel Corsa 1,4 automático. PO-BC, 2.400 Km. En perfecto estado. Dirección asistida e con
mando para discapacitado físico. Teléfono 929 88 75 04.
• Galiza Nova da Mariña vende a camisola coa lenda de Castelao "O que
non se pode negar e que Pardo de
Cela defendeu a independéncia 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 Apdo .
19 27740 Mondoñedo. Pagamento
por xiro postal ou contra-rembolso.
• En Lareira-Camota. Alugase apartamento ao lado da praia 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 vaso número de talla,
tamén vos mandaremos un fascin sobor os presos bascos e un libro da independéncia de Euskadi. Escribir a:
Baraka Taldea. Ekonomia, 17-4 esq.
48902 Barakaldo. Bizkaia.

/

ción da arte desde as orixes.
BARREIRO:
1Ü ANO DE PINTURA

Encrucillada
• Grande oferta de discos e fitas.
Teléfono (986) 41 34 96 . Perguntar
por Sr. Baños .
• Aluga-se quarto em piso para
compartirmos. Bon pre90, zona velha de Kompostela. Hortas, 39-baixo.
• Precisase farmacéutica para Folgoso do Courel. Perguntar por Concha. Teléfonos 908 57 79 00 e (986) ·
49 05 58.
• Oferécese local público (taberna
A Casa Ve/fa) para calquer tipo de
actuación musical ou outras actividades ártísticas. 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.
• Ja está na Rede umha nova página web independentista galega
chamada Galiza Resistencia. Nela
atoparás contidos tam interessantes
coma 9 anteprojecto de Constitui9om
Galega publicada por APU no ano 93
ou liga9ons a outras páginas independentistas como Freedom for Galiza, Ga/iza Ceive ou Adiante na /uta!
O endere90 é: www.ctv.es/USERS/vilancosta/galiza.htm.
• Vem-se de publicar a página web
do sindicato Estudantes Independentistas (El), na que se pode atopar
desde informaQOm sobor das nossas
actividades até como contactar e organizar-te com nós. O endere90 é:
www.ctv.es/USERS/vilancosta/ei.htm.
•Véndese casa en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte
natural, viña, frutais. As persoas interesadas poden chamar ao telf. (986)
20 24 86.
•Venezuela: Foro Solidário Galego.
Asociación constituída en Caracas coa
que pretendemos fomentar a solidañedade entre os galegos . Organizamos
foros e publicamos folletos. Porén precisamos mateñal , especialmente publicacións. Agradecemos ás intitucións,
asociacións, etc que poidan colaborar,
nos fagan os envíos ao enderezo: Calle 3-B, Edf. C-208, piso 1 (Villaronte),
La Urbina 1070, Caracas, Venezuela.
O FSG ten capacidade para .oganizar
conferéncias mais non dispón de fundos para financiar pasaxes ou pagar
honorários, podemos tacemos cargo
da estadia en casas de familia.

doiro da faculdade, un concurso de pop-rock, ao que
ainda se poden mandar maquetas chamando ao número (986) 1 22 14. Á tarde
a festa continua coa actuación dos grupo T ediun de
Pamplona e Tres Sudamaricones. Entrada de balde.
•MÚSICA

FERNÁNDEZ
urante tes dias no cenCaixavig pódes contemplar a exp sición de
pintura de Carl Femánd z Iglesia .
tr

Juu

ROMERO

O Martes 10 de Marzo ás

Maite Dono
presenta o
seu disco
Corazón de
Brief en
VIGO.

20 h, terá lugar no Caixavigo a inauguración da exposición de pintura de Julio Romero de Torres. Todas as etapas e estilos da
obra do pintor.
CABALEIRO
Está aberta na sala de arte
Caixavigo (Policarpo Sanz,
24), a exposición de pintura de Manuel Cabaleiro
López, monográfica sobreTerra Santa, que leva por
título Mistura de Culturas.
•FESTA
SAN PEPE
O Mércores 18 celebrarase
na Escola de Enxeñeiros
Industriais a festa de San
Pepe. A partir das once da
mañá comeza, no aparca-

MAITEÜONO
Maite Dono, a cantante de
jazz que lle dá voz aos poemas de Rosalia, Manuel
Antonio e Novoneira,
apr sentará o ábado 21 ás
21,30 h. no Caixavigo, o
eu disco Corazón de Brief.
URBANO CABRERA

O Mércores 18 ás 21 h, te-

XOAN COSTA
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•Ultimas cópias cio Falcatruada'zine n2 1 e proxima aparic;om do n2 2,
com entrevistas a Prap 's, Skunk,
Desfeita, Orgullo Obrero, Diskatokan
e outros ... Póde-lo conseguer por 20
pessos ou de balde se mandas umha
colabora9om. Escreve a : Ramiro Vidal Alvarinho, Rua do Viouteiro , 5.
15179. Lians- Oleiros. A Corunha.
• Kañakore, programa de música
combativa. Atoparas-nos no 103.4
do teu dial (Radio Cuac) todos os
Venres de 19 a 21 h. Musica anticomercial, contra-información e programas monográficos sobre temas
de interese . Os Sábados, de 18 a
20 h. Distribuidora de material alternativo no C. S. Semente (A Paz , 16.
A Coruña).
• Aluga-se quarto nun piso para
compartirmos. Con terra9a. Bon
pre90. Enderec;o: República Arxentina, 42-7Q A. Compostela.
• Por non poder atendelo, véndese
local ·acondicionado para pescadeíria (ou similar) próximo á zona nova da Florida en Vigo. Perguntar por
Ana no (986) 20 67 20.
• Defendemos a nosa lingua galega do Bierzo. Contacta con Fa/a
Ceibe, Avda. del Castillo, 201 B, 2 2
C . 24400 Ponferrada.
• Rias Baixas da Galiza en AsadosRianxo, vendo chalet duas plantas
máis garaxe e 2.520 m 2 de terreo ou
cambio por piso en Pamplona, Madñd ou Salamanca. Ideal para construir unha residencia da terceira idade. Teléfono 923 26 76 57.
• Por só 1.000 pta , recebe na casa
os libros Ruído de motos, de Kiko
Neves, e Quen nos defende a nós
dos idiotas? d~ lgor Lugris, poemarios editados na colección de ·poesía ·"Letras de Cal". Ingresa na
conta nº 2091 /0393/31 /3040000802
de Caixa Galicia os 200 pesos e
mándanos a certificación a: Asociación Cultural Amaía, Apartado
142 de Compostela. En breve receberás ambos os libros .
• Coleccionista de pins de temática
nacionalista desexa contactar con
persoas coas que poida trocar ou
mercar. Poden ser de calquer tipo, políticos, sindicais, culturais de bandeira,
e de calquer época. Chamar ao teléfono (981) 57 46 35. +

rá lugar no Caixavigo a actuación do cantoautor Urbano Cabrera.

Nobel de Literatura Darío
Fo. O acto está organizado
pola CNT e será de balde.

REAL FlLARMONlA
DE GALIZA

YERMA

O Centro Andaluz de TeaO Vences 20 ás 20,30 h, a
Real Filarmonia de Galiza
interpretará no Caixavigo
obra de Sumera, Mozart e
Brahms. A dirección correrá a cargo de Jean-Claude
Gerard.
•TEATRO

pARELLA ABERTA
O Xoves 12 ás 20 h. na Asociación de Viciños Val do
Fragoso (Val Miñor, 1-3), o
grupo de teatro Minerva representrá a obra Parella aberta do recentemente prémio

tro representará a obra de
Federico García Lorca, Yerma. Será o Venres 13, no
Centro Caixavigo. Os prezos
son, de butaca: 1.500, 1!! anfiteatro 1.300, 2!! 1.100 e 32
anfiteatro 900 pta.

VilagarCia
•LEITURAS
HlSTÓRIA XERAL
DE GALIZA

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. Con. tará coa intervención de
Francisco Carballo e Xosé
Castro Ratón.

Horizontais
l. Nota musical 3. Ao revés, nome do signo aritmético
da suma 6. Montón 8. Cualificación escolar entre suficiente e notábel. 10. Pasará para fóra 11. Prometín .ou
afirmei 12. Escampa, para de chover 13. Contracción de
en e eses 14. Pronome persoal 15 . Coza 's en auga nin
aceite 17. Muíño de ria para cereais 19. Froito da oliv~i
ra 20. Xabón líquido para o baño 22. Lazo que ao tirar se
aperta roáis 23. Instrumento destinado a defenderse 25.
Forma parte dunha expresión que significa "por moi pouco" 27. Ao revés, produce son 29. En ~úmeros romanos,
dous 30. Estreito que comunica o Golfo Pérsico co mar
de Omán 31. Palas delgadas 33. A5ociación de pais de
alumnos 34. Mofo 35. Pezas do esqueleto 36. Ao revés,
unidade coa que se mide a velocidade dos barcos.+
Verticais
l. Levaba o gran ao inuíño 2. Falto de realidade 3. Ao
revés, carta da barralla 4. Usar mal ou de modo indebido unha causa 5. Facerse digno de algo 6. Movemento periódico e alternativo das augas do mar, producido pala atracción da Lúa e o Sol 7. Vocais de mesa 9. Contracción de en máis ese 11. Nome da letra X
13. Nubes moi baixas 14. Composto de varios simples
16. Preposición 18. Ademais 19. A morada dos Deuses 21. Non acerta 23_ Cocelo sen auga nin aceite 24.
emitir o gato a súa voz 26. Que lle pertencen 28. Masa forr.nada polos oviños dos peixes 32. Bebida alcohó- lica 34. Consoantes de subo.•
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Unha dúcea de árbores froitais.
SOLUCIONS A ENCRUClLLADA
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As Brigadas en Defensa do
- Património Chairego inician unha nova rolda de
reunións infor-mativas para facer saber as novas inicia ti va. O Venres 13 de
Marzo ás 21 h. Maior información no teléfono
(982) 21 15 08.•
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Acuota láctea instrumento esnaquizador do interior de Galiza

Traxédia na aldea
;.,-

novo, entusiasmado cunha
de licor café na man.

*A. EIRÉ

A Linda e a Morita ollan desde o Lameiro do Portodocarro, con mirada de vacas que
xa veñen de volta da vida, cara a fiestra da cociña. Saben
elas que enriba do mesado
de mármore branco está posto o seu futuro? Seguramente.
"Estas vacas son intelixentes,
moi listas, máis que moitas
persoas, e agarimosas; teñen
tantas entendedeiras coma un
Cristiano". Quen así tala é o
Farruco, o dono da casa. Setenta e cinco anos cumpridos,
ainda que ben levados. As
suas razóns de peso, antes
expostas, zunan nos ouvidos
de toda a família e agazapan
no seu ánimo para defender
que "as vacas xa se criaron
na casa, son coma da parentela e non dan tanto traballo".

...

..

Neste Domingo de Antroido en
Quinteliña do Asma -seguramente noutras moitas aldeas de
Galiza- estase a desenvolver
unha auténtica traxédia, sen luces, sen focos, sen outros espectadores máis que esas vacas que se negan a pacer e
ollan con cara de cans cansos.
Pais, tillos e netos discuten o futuro despois do cocido e das fil loas. Comezan a aparecer as
bágoas nesta festa de ledícia.
Os·donos da casa tiveron a gripe con cadansua recaida. Os tillos están tora, traballando · en
- Vigo e na Coruña. ~studáronos
- con máis sacrifício que bolsas
do Estado e teñen uns bos traballos. Hai anos _que turran de. les para que vendan as vacas.
Dunha dúcia foron minguando
pouco a pouco desde hai dez
anos coma se lles marchase un
bato de futuro, un anaco de vida
cada vez que viña un tratante
Garabello pola porta, até quedar só coas duas máis noviñas,
máis mansas: coas millares.
Agora xa non empreñ·an. A Morita, nas cinco últimas pariduras
xa non puxou no parto. Houbo
que sacarlle a cría de tan cansa
que está de botar cuxos ao

A IGLESIAS

mundo. A Linda, como boa vaca
do país, leva dando leite desde
hai máis de dous anos. Semella
"que lle.$ chegóu a sua hora, como nos ha de chegar a todos",
senténcia petrucial o Fra-ncisco,
o tillo máis vello.
A discusión non é fácil. Non só
se discute a vida dos pais. Estáse a talar da pervivéncia da aldea, da comarca, da identidade
própria, das agarradeiras ao
mundo, do Nós, persoal e colectivo. Vinteoito casas con lume
aceso tiña hai unha dúcia de
anos Quinteliña: Máis de vinte
casas pasaban das doce vacas.
Dazaoito tractores, segadoras,
ensiladoras. Neste tempo a
maioría fixo establo. Tanques de
frio. Botouse todo a herba. Colmáronse as vivencias con tellados novos, puxéronse cuartos
de baño, cociñas ·económicas e
de butano, lavadoras, arcóns de
trio e frigoríficos. Calefacción en
moitas casas e ruas de cimento
para non ter que trepar bulleiro ...
E todo, todo, saiu das vacas.
Foron elas, cos seus rabos as
que mosquearon á pobreza.

go xa sabedes. Aqui somos todos unha família. Sen vós esta
aldea queda vacía e as curuxas
e os mouchos meterannos aos
que qu,edemos moito medo de
noite. E a ruina para todos", dixéralles a Anxeliña, unha das
poucas mulleres mozas que
ainda quedan en Quinteliña.
Todo-0 mundo sabe que vender
as vacas ven representar algo
asi coma o fin da casa. Un ponto sen volta atrás na aldea. Por
eso os veciños se animan a non
facelo e as famílias pensan e repensan a decisión. Pero xa non
é cousa de ir vellos, de dalas ou
non coidado. Haberia que mudar o sistema de frio, a munxidora, adaptar o establo ás normas
europeas, cumprir os requisitos
da X unta ... "Se cadra para o
ano, como lle pasou ao Amáncio, veñen os veterinários e din
que teñen a febre e que hai que
inatalas todas", comenta a nai, a
Maria, como consolándose.

"Hai outra solución", dixo o
Brais, o neto máis vello, "estou
disposto a vir coidar aos abós e
· seguir coa explotación. "Pois eu
"Non vendas as vacas. Non te
pásoche por venta as terras
vaias do lugar, Farruco, non te
que me puderan tocar na partivaias. Se estades mal coidáxa e fáste cargo da casa", lemosvos nós. Se vos fai falla alvantouse o Neno, o tillo máis

•SUPER OFE·RTA • SUPER OFERTA •

ÚLTIMA HORA!!

"Estes carallas do PP acaban
con nós. Acaban con Quinteliña.
Dentro de dous anos aquí non
vai quedar ninguén. Hoxe só fican tres explotacións gandeiras.
lso non o ven eles cando impoñen a cuota láctea, mamóns. Só
ollan números, palabras que lles
enchen a boca. Tamén hai persoas. Somos persoas. Quinteliña
é a miña aldea, crieime nela. Non
quera que quede abandonada.
Quera vir a ela, ás festas, á matanza, cando me plaza, e non ver
as casas de toda a vida esfarela~
das como a da Crucita, a do
Claudia, a do Penedo . Quero
que podan producir, que haxa vida, rapaces xogando na eira como cando nós eramos pequenos
e a escola estaba chea. Agora só
quedan os vellos e eles tamén se
acaban. Cantos virian hoxe dos
que están en Barcelona se pudera n producir para poder vivir?
Non che é unha consigna, irmán !
E decir que a xente ainda lles vota. Manda caralla!"+

SUPER OFERTA e
APARTAMENTOS 4 PERSOAS !l- 1>
DESDE

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

VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO

O Brais levantouse. "Non me
queda outro remédio, teño logo
que meterme soldado profisional, na Coruña non atopo traballo. Xa mandara a solicitude". O
seu tio abrazouse a el comezando a saloucar. A emoción
amolecida polo alcol, ía sacándolle as palabras:

AlGARVE I SEMANA SANTA

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

New York ••••••••••••• 62.000
Miami ................... 69.000
Hong Kong ••••••••• 102. 900
Orlando •••••••••••••••• 65.000
Rio de janeiro •••••• 89.900
Santiago de Chile •• 89.900

"Parade aí os dous, parade".
Foi o Farruco quen falou para
pór cordura. "Por poder, poder, podemos manter até trinta e cinco vacas. Terras non
nos faltan e o establo é fácil
alongalo. O problema é a
Cuota Láctea. Aindas conservamos unha asignación de
60.000 kilos cada ano, Pero
non chegan para nada. Se
ainda non che quedan nen
600.000 mil pesetas libres ao
ano. Como vas vivir? Poderias
ir tirando unicamente mentres
che déramos a paga dun de
nós. Así é como fan moitos .
Pero, cando marramos,' e terá
que ser algun dia, que"?

Quarteira •••••••••••• .-••••••••••••.•••••••••••• S. 100
Vilamoura •.•••••.••••••••••••••••...•••••.•.• 10.600
Montechoro ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 10.200
Alma~ao da Pera •••••••••••••••••••••••••• 9.450
Praia da Rocha ••••••••••••••••••••••••••••• 6 1.000

pta/noite
pta/ noite
pta/noite
pta/noite
pta/noite
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or se acaso se puña o sol no
imperio de Rupert Murdoch, lanzouse tamén á
conquista do Imperio do sol,
China. Neste imperio galáctico
mediático cheo de buratos negros, que o insaciable non pode
evitar en:golir sempre que pode,
tamén de cando en cando se co·
la un meteorito inesperado, pero
¿pode facer dano a quen tanto
devora? Un escándalo editorial
saltou a prensa nas pasadas semanas. A trama é simple, as
conclusións e repercusións máis
complexas e ben tristes.

Rupert Murdoch está tratando de
intrcx:lucir as súa operación mediáticas televi ivas en hina, para
o non dubida en lle fa er as b iras
a e tad partido, mercad poten·
cial, entr
eu afag car
quen máis manda n mercad potencia [, atópa e imp dir a emi i 'n
da BBC no eu canl dixital n
Su! da China, por ter dad falan·
do desde unhd
i ión crftic. d
Tiannamen. Ne ta rela ión can
pouc interesada, de úpem co·
louse un meteorit in p rada,
unha das editoriai que Murdoch
posúe no Reino Unido estaba editando un libro de Chris Patten, o
derradeiro govemado de HongKong no que e critica as autori·
dades chinesa .

A arde fo¡ imediata, hai que desfacer e dese libro, e a explica·
cións non son nece arias. Pero
había un par de problemas prime ira Chris Patten goza dun
grande respeto político, e segundo o editor do libro, xa fixera unhas declaracións públicas nas que
louvaba o libro, e cando recibiu a
arde de desfacerse do libro alegando excusas de falta e cal idade negou e. O escándalo e taba
servido, a editorial Harper and
Collins filtrou novas tratando de
desprestixiar o libro por falta de
calidade para non dicir a verdade, que os negocios de Rupert
Murdoch en China teñen máis
importancia que, ch mém ll , a
"liberdade de pinión". O pr blema é que ata as n va d met orit a ab rem · e n informurem
travé d
use nai d
te levi ión e xomai .
gran ir·
mán xa está aquí, ero on fami·
lia numer a.+

VoLVER AO REGO

º

Consello Confedera! da

ero decidiu abrir cxpc-

den te disciplinári a un
membro do citado organismo
condeado xudicialmente por maos tratos. A Secretaria da Muller
exixia algo máis: a suspensión
caute lar da sua afiliación, pero
na votación realizada, tamén no
Consello Confe<leral, esta postura non acadou os dous tércios necesários para levala a efect . A
Secretaria da Muller da CIG en
Lugo optou por desconvocar os
actos do 8 de Marzo "porque nos
parece hipócrita e absurdo reclamar na sociedade o que non damos resalto na nasa organización
sindical". Non é pouca cousa que
algo asi suceda na CIG, como
non o é a testemuñal preséncia
de mulleres nos seus organismos
de direción, rq.ália que haxa ben
de militantes cualificadas e con
experiéncia. A de agora é a pinga
que reborda. + ·

