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Pontevedra vól~ase
na manifestación
contra ~ empacadora,
mostrando as fendas
do' PP local ·
O Venres 27 de Marzo rexistrábase en Pontevedra a manifestación máis numerosa que se celebrou na cidade. Máis de doce mil
persoas , entre as que destacaban vários dirixentes de todos os
partidos políticos da oposición e
representantes do movimento viciñal e cultural, protestaron contra a empacadora de Vilaboa e
os planos do concello de Pontevedra de facilitar accesos e ser\tizos para a construción dun parque industrial no que se vai instalar a empacadora. (Páx. 4 e 5)

Mobilizacións
de ensinantes a prol
do desenvolvimento
da LOXSE

Os nacionalistas voltan
a aspirar ao reitorado
de San~ago

Distintas vilas e cidades
de Galiza acolleron o
Mérc.ores 1 as
concentracións dos
profesores de ensino
secundário. Foron
convocados por todos os
sindicatos do ensino
para esixir da
Consellaria de Educación
a negociación urxente e
prioritária do
desenvolvemento da
LOXSE en Secundória
(rede de centros,
catálogo de postos de
traballo, educación
permanente de
adultos, ... ). De persistir o
negativo da
Administración paro o 28
de Abril está convocada
unha folgo no ensino
secundário. Na foto,
concentración diante do
Concello de Vigo.

O nacionalismo apresenta(ase
como alternativa ao governo da
Universidade de Santiago despois
de acadar a confianza da maioria
dos estudantes e do personal administrativo e de servícios (PAS)
nas elecións ao Claustro da Universidade de Santiago celebradas o Mércores 25. (Páx. 4 e 8)

Ocaciquismo boicotea
a renovación
das cámaras de comércio

ANXO IGLESIAS

D E.S CU BERTA

Diz Guedes salvado pala camp~

Unha nova colección de Editorial Galaxia para os novos escritores galegas.

Cando a tractorada do 15 de Xaneiro de 1997, o Delegado do Govemo
declaraba que non estaba no seu ánimo impar sancións aos manifestan,
tes porque "do que se trata é de conciliar os direitos das persoas que se
mobilizan cos direitos dos resto dos cidadáns''. Un ano despois, Diz
Guedes botaba man de todos os seus recursos para "amedrentar aos la,
bregas durante a tractorada de Xaneiro". Asi explicaba o deputado do
BNG Guillerine Vázquez o papel do Delegado do Govemo. Perguntá,
base o congresista nacionalista se o Govemo Central apoiaba ou non
esa prática repre.5ora. A resposta de Rivas Fontán (o ex alcalde que' se
fixo retratar no monumento aos caídos en Pontevedra) por parte do PP
evidenciou que non só Diz Guedes confunde unha institución cun car,
go partidário, senón que tamén o confunde todo o PP e que, como afir,
mou Guillerme Vázquez, "probabelmente o Governo está ensaiando na
Galiza unha experiéncia piloto de como entende que se debe adminis,
trar a orde pública". Despois de duas votacións, o Congreso rexeitou a
proposición do BNG de cesar a Diz Guedes. Na primeira houbo un em,
pate a 20 votos, ao apoiar a proposta do BNG o PNV e. rnáis o PSOE ,
pero logo apareceu outro deputado da direita para desfacer o empate.+

Primeiros títulos:
1. Saturno tamén é Deus.
Uxía Casal.
2. Mar de fondo.
Manuel Núñez Singala.
3. Finísimo po nas ás.
Xerardo Quintiá.

ga

ia

Menos de un seis por cento dos
168.000 eleitores _para as vogalias
das cámaras de comércio de todo
o país votaron na noite do Martes
para elexiren novas plenos. As
candidaturas de oposición denúncian toda clase de atrancos
por parte das directivas continuistas para impedir o voto. (Páx. 12)

Nélida Piñón: 'Escrebin a
história do Brasil cos ollos
de galeg~ emigrante'
Cando o pasado ano presidiu o
centenário da Académia Brasileira de Letras mentou o naso
país ao talar da língua, "vinda de
tantos recantos do hemisfério, a
língua aderiu por inteiro á fábula
de urna na\:áO . Esteve na amada Galiza, onde ali conheceu o
irrenunciável sentimento oriundo
do Finisterra". "Cito sempre, é
unha obsesión" di agora Nélida
Piñón cando visita de novo
Compostela para ser nomeada
Doutora Honoris Causa. (Páx. 21)
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Consideran no_
nválid~ ahipótese do virus transmisor equereri un debate de cara a
Conferéncia Mundial de Xenebra de Xuña.
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decisión de identificar VIH con
procesos de .oxidación do carpo
en Barcelona, organJzado por
Sida e con marte foi precipitada.
humanó por maos hábitos -aliCobra (Centro Orientativo de
Polo menos, asi o eren os cientímentários, abúso de antibióticos
Biorexeneración Aplicada), váficos que forman parte do Grupo
e deterioro meioambiental; outro · rias asociacións de Inglaterra,
para a Reevaluación Científica
grupo traballa sobre a hipótese
Alemania, Colómbia, Brasil e do
da Hipótése do Viru·s da Sida.
do consumo intensivo de drogas
Estado español oferecian tres
Eles mm -acreditan a existéncia
e os efectos sobre o sistema inmillóns de pesetas, a modo de
dun virus como única causa da
munolóxico . .'·''
desafio, para quen truxera proenfermidade. Neste grupo ató~
bas de que o VIH existe. A maior
panse investigadores como PeO tratamento oficiar baséase
parte das ponéncias ·apresenta'ter- Duesberg·, profesor de biolo-· nun virus que d~strue ás células
das baseábanse na inexisténcia
xfa ·rnoíecular· en California e ' ~ cbñecidas cómo linfocitos T. O de probas evidentes de que o viconsiderado uri "dos expertos
virus é descuoerto cando se derus existe. Os xa citados Walter
mundiais en retrovirus, e dous
tectan os seus anticorpos. Para
Gilbert e Peter Duesber sinalan
prémios Nobel, o biólogo moleexplicar que o VIH só actue de
que o virus compórtase dun xeicular Waltér Gilbert e o bioquíoito a dez anos despois de ser
to atípico. Todos os axentes inmico Kary Mullís. Non teñen
detectado, a mediciña cita oufecciosos cumpren os tres postupontos de vista homoxéneos setras modelos de "virus lentos",
lados de Koch: o virus é detectanón que traballan en hipóteses
con até cincuenta anos de laténdo en todos os casos de enferdiferentes. Alguns deles admiten
cias. Por exemplo, os causantes · midade, non é comun a outras
a incidéncia do virus na Sida pedo cancro cervical da muller.
infeccións, e se se obten da rero só como un dos factores; ouproducción en cultivos manten o
No recente encentro cel~~r.a_do... ~eu poten_cial de i~~e~ción.
. ,.
tras céntranse no estudo dos
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No caso do primeiro postulado, o
virus non foi topado en todos os
diagnosticados da Sida; un 20%
non o tiñan . Segundo os científicos do grupo de reevaluación , a
. cantidade de virus atopado nos
afectados é tan pequena que non
eren que poda ser o causante do
mal e, pór últimq, os virus·a.illados
que se inxectan efl persoas sanas bu animais non provocan enfermidades. A experiéncia amasa
que cada vez són máis as persa- ,
as as que se lles detecta o virus e
·non desenvolven a enfermidade.
De feíto, os prazos de vida, hoxe
en dez anos, fóronse alongado
pala ciéncia oficial ao ir constatando que os supervivintes era a
cada máis.
Luc Montagnier é investigador
. Pasa á páxina s_eguinte
l'"I
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do Instituto Pasteur. Conseguiu illar por primeira vez o
VIH ainda que tivo que compartir o seu achádego co estad ou niden se Robert Gallo en
1983. Montagnier suxire que o
virus non pode causar por si
só a Sida pero que poderia estar implicada unha bacteria
sen identificar. Montagnier
participou en diferentes ocasións en encontros cos científicos disidentes da Sida pero é
dun dos defensores de que os
recursos da investigación se
destinen á hipótese do virus e
non ás outras.
Tamén o Grupo de Reevaluación Científica da Sida considera
cuestionábel a definición da doenza. A síndrome da Sida diagnostícase cando se detecta o
VIH e algunha das 30 enfermidades que, en conxunto, definen
a Sida. Se o paciente dá positivo
no test e ten algunhas destas
enfermidades, está considerado
un afectado pola Sida. En Estados Unidos un 53% dos
pacientes da Sida teñen
neumonía, un 19% consunción, un 13% candidiase, un 11 % sarcoma
de Kaposi , un 6% demencia, un 3% linfoma e
un 2% tuberculosa. Doenzas como a deméncia
nada teñen que ver cos
glóbulos brancas, sinalan os científicos , que
engaden que moitos enfermos de neumonia foron incluídos no grupo
de pacientes da Sida
mália non terlle detectad o o virus. Poñen o
exemplo de Haití : ali a
neumonía é unha plaga
endémica, algo lóxico,
segundo a Organización
Mundial da Saude, tendo en canta o nível de o virus.
vida e as condicións sanitárias. Pero se un haitiano con neumonía é atendido
en Estados Unidos pasa a ser
un enfermo de Sida.
Segundo Peter Duesberg, quen
di sen reparos que non existe o
VIH, hai precedentes de investigacións erradas. "Nos anos vinta, a pelagra (afección da pel) facia estragos. As institucións médicas querían a toda costa que a
enfermidade tivera unha orixe infecciosa, orientando sen éxito todas as investigacións e levando
á marte a miles de persoas. Despois, a verdade impúxose por fin:
trátase dunha caréncia de vitamina B!", declaraba o profesor nunha entrevista. O Grupo de Reevaluación Científica ere que se
deberían financiar estudos sobre

3

ANOSATERRA

as causas de cada enfermidade
tomada por separado en lugar de
perpetuar unha política científica
que só atribue subvencións ás
investigacións polarizadas sobre
o VIH.

Hipótese de risco
Outro ponto no que difire a medicina oficial das teses defendidas polos científicos discrepantes está en considerar quen pode estar afectado pala enfermidade. Os grupos de risco, ou
sexa, homosexuais, toxicómanos , hemofílicos e prostitutas,
sono palas prácticas que favorecen a transmisión do virus, é dicir, a través do sangue e o esperma, segundo a mediciña oficial. T amén se extende o risco a
toda a povoación xa que un virus é transmisíbel. Para evitar o
contáxio, proclámase a necesidade do preservativo e das xeringas e concéntranse todos os
fundos de investigación en topar
un antídoto contra o virus, concretamente unha vacina.

Cales son os datos que -apresenta o Grupo de Reevaluación Científica para rebatir os
postulados da mediciña oficial?
Aseguran que a enfermidade
non se transmite como acostum an facer as enfermidades
contaxiosas. Un exemplo, en
Estados Unidos e Europa a Sida está concentrada na povoación masculina (un 90% dos
pacientes totais no primeiro caso e un 86% no segundo). O
30% deles é consumidor de ·
drogas intravenosas . O 60%
son homosexuais, dos cales
unha maioria consumen drogas
inaladas con nitritos como o
·~popper". Sen embargo, en
Africa af eeta por igoal a homes
e mulleres.
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Segundo as .hipóteses ratificad as no recente encontro de
Barcelona, non se pode xeralizar a transmisión da enferm.idade. Segundo o Grupo de Reevaluación, os homosexuais son
un grupo de risco se hai acompañamento doutras circunstáncias como un importante consumo de drogas. Outro colectivo social sinalado como propagador da Sida é o das prostitutas. Os estudos realizados en
Estados Unidos, Gran Bretaña,
Alemaña e tamén no Estado
español sinal¡:iban unha taxa
moi alta de enfermidades de
transmisión sexual e niveis baixos de uso de preservativos.
En troques, o VIH non estaba
espallado como se presumía.
En Sevilla, no ano 1990, só un
2,5% das prostitutas eran seropositivas. Das que consumían
drogas intravenosas, un 20%
daban positivo no test.

Trataínento cc>n AZT
Un novo frente de discórdia entre as posturas está no
seu tratamento da Sida.
Para alongar as expectativas da vida dos afectados
utilízase AZT ou zidovudina, un -derivado do compoñente básico do ADN
chamado timina e que se
atopou en estado natural
no esperma dos arenques. Foi a multinacional
farmaceutica Wellcome
quen ostentou o seu monopólio até hai ben pouco,
como tamén ten a patente
dos tests da Sida, cuxa _
fiabilidade é cuestionada
polo Grupo de Reevaluación Científica. En Estados Unidos proibiuse o
tratamento con AZT para
menores de 18 anos xa
que a própria Wellcome
advertía que non se coñecia a sua seguridade e eficacia a longo prazo. O obxectivo do AZT é destruir as células infectadas polo virus pero,
segundo os discrepantes, non
distingue as células sans das
que non o están.
Ao defender a tese de que as
diversas enfermidades coñecidas como Sida non teñen unha
única causa -un virus- , senón
moitas -desnutrición, toxicomanías etc que debilitan o sistema
inmunolóxico- o Grupo de Reeval uación pede a retirada do
AZT. Segundo estes investigadores, ademais de preservativos, o abandono das substáncias tóxicas, unha dieta san e
non sobreexpoñerse a axentes
meioambientais nocivos poderia
cambiar o rumo das doenzas. +

As persoas sanas teñen menos posibilidades de contaxio.

Morte segura?
cómano e a sua saude vai ben.
Que consecuéncias se desprenden das teses mantidas
Para os seropositivos, as recopolos científicos discrepantes? Nun primeiro lugar, ve-- mendacións do Grupo de Reevalu ación Científica son non
ñen a dicir que se vostede,
tomar AZT, abandoar o consuunha persoa san, sen carénmo de drogas e recebir un tracias vitamínicas e proteínicas
tamento específico para a sua
e sen consumo de substándoenza sexa neumonía, tubercias tóxicas, relacionase seculosa ou calquer outra. Os
xualmente cunha persoa que
científicos discrepantes pero
deu positivo no test do VIH
que acreditan no virus están
ten póucas probabilidades de
desenvolvendo tratamentos
contáxio. De calquer xeito, asmáis baratos e menos nocivos
tes investigadores seguen rec.om endando o preservativo - que o AZT. Para os que pensan que o virus é un invento,
para o coito anal. Tamén se
unha vida san, unha -boa alidesprende que se vostede é
mentación e a non resignación
homosexual non está condeaa morrer son determinantes.+
do; polo menos, se non é toxi-

Na ciéncia tamén hai conflito
"O coñecimento desenvólvese mediante o conflito dos
pontos de vista. O consenso só, embrutece", sinala o
Nobel Walter Gilbert a propósito da investigación sobre
a Sida. A incuestionabilidade da ciéncia e dos seus
descobrimentos é posta en entredito polo grupo de
científicos que decidiron en 1991 formar un grupo de
·
presión e reabrir o debate. Algo que non debería
semellar tan extraño. nun mundo que non está libre dos
intereses económicos ainda que o seu obxectivo sexa
algo tan invalorábel como a saude. Asi o proba que ·
determinados colectivos que apoian a versión oficial ·
acudan aos Congresos sobre a Sida coa viaxe pagada
pola Wellcome, a multinacional farmaceútica que
patentou tanto o test como o'tratamentó posterior. O
día que a ministra de Sanidade estadounidense
Margaret Heckler anunciou que xa se descubrira o
virus que estaba producindo a marte entre homes de
Nova lorque e Los Angeles, en Abril de 1984, foi o
mesmo no que a multinacional rexistrou o test. Heckler

xa chegara a un acordo coa Wellcome.
O outro ponto de vista que discrepa da versión oficial .
dunha enfermidade que causa miles de martes non é
coñecido (no Estado español a taxa sobrepasa os 500
afectados por 100.000 habitantes). A películ.a No gume
da naval/a, unha superprodución dirixida por Roger
Spottiswod en 1993, tivo problemas para ser
distribuída mália contar entre os seus protagonistas
con intérpretes tan coñecidos como Richard Gere,
Angelica Huston, Alan Alda ou Mathew Modine. A tita
amosaba aos científicos norteamericanos, dos que
depende en boa parte o desenvolvimento da
investigación mundial da Sida, como negociantes.
Nos foros oficiais non hai discrepantes da Sida mália
ter a m~saxe esperanzadora de que é unha doenza
sanábel. En Berlin, hai tres anos, chegouse ao
extremo de retirar acreditacións aos xornaltstas que

recoman a versión non oficial; nos encontros anuais do
Estado español aceptouse a recomendación de tratar
a Sida con AZT e eliminouse do listado de
participantes aos que non comungaban con esa
"verdade". Aparte das excepcións, encontros
organizados en Euskadi con axudas públicas, os
discrepantes son desviados a "xornadas alternativas"
para dar a coñecer as suas teses. En Xuño
celebrarase en Xenebra o congreso anual no que as
voces non oficiais voltarán quedar na porta. Entrar
semella difícil cando os máximos defensores do VIH,
pingan informacións como o recente descobrimento de
anticorpos da Sida nas ratas. Non se trata de quen ten
a razón nun debate tan importante senón de perguntar
por quemáis de 300 investigadores de todo o mundo
contradin a versión oficial sen que se coñezan
intereses ecohómicos na sua teima e se ndn seria
conveniente éscoitalos.+
A NOSA TEitRA
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Porto de Marín, empacadora de Vilaboa eabertura9e Contínen_
te, os signos máis visíbeis

A direita Venta a descomposición e~ Pontevedra
-0- A. EIRÉ

Fraga lribarne tivo que intervir
directamente no PP de Pontevedra e pór orde. Os concelleiros de Marín ameazaban con
marchar do partido se non lles
daban máis representacion na
Xunta do Porto. O alcalde da
capital, Xoan Lui·s Pedtosa, .
non quer o lixo de Vigo en Vilaboa despois de ,ollar como
-as asociacións de veciños e
os comerciantes se opoñian ·á
empacador.a. A. apertura c;to
centro comercial Continente
tamén enfronta ao PP cos
tendeiros de vello. Os intentos de Mariano Rajoi de reinstalar as ráncias famílias fai
que a dereita cheire a descomposición na ribeira do Lérez.
Vivian no esplendor °franquista
xurdido do estraperlo e optaron
por deseñar unha cidade que
subsistia cos benefícios de ser
capital de província e, desde comezos dos sesenta, apoiaron ind ústri as contaminantes como
Celulosas, Elnosa ou Tafisa.
Sempre lle ·deron as costas ao
mar @ nunca entenderon que
Pontevedra puidese ter un porto, abandoando durante décadas o b,airro da Estribela, lugar
cara onde medraron os peiraos
de Marín.
Co ascenso. de Mariano Rajoi
ao Gov~rno central, os fillos das ráncias e tradicionais famílias
pontevedresas, ligadas a apostas conservadoras desde o século XIX, os Millán, oa Riestra,
os Mon .. ., van situando de novo ·
as suas cazmallas, formadas
políticamente ao abeiro das Administración nos últimos anos
do franquismo e señoreando no
Liceó Casino, nos postos claves
da capital.
Xoan Luis Pedrosa é imposto na
alcaldia polo agora ministro de
Administracións Públicas, que tivera como man dereita na Deputación a seu pai Pedrosa Roldán. Tomás lribarren, outro home de total confianza de Rajoi ,
seu condiscípulo, é situado como presidente da Xunta do Porto de Marín e Millán Mon na
sub-delegación do Governo. O
Delegado de Facenda, o Delegado de Cultura, o de Obras do
Porto .... estas persoas, ·situadas
nos postos estratéxicos, tentaron darlle máis poder .ás tradicionais famílias capitalinas. A
dereita emerxente, fagocitada
toda ela p_olo PP despois dos
desastres de CG e de diversas
candidaturas independentes,
alentadas unhas veces por Xosé Guiña, outras por Vázquez
Portomeñe nos concellos limí. trotes, tanto.u non perder posicións·, amparada en que é ela a
que lle dá os votos ao PP. Hai
que recordar que en Marín o PP
governa despois de que António
Martínez Arías, que encabezaba
a candidatura independente, lle
desa a maioria. Agora era o que
máis ameazaba con rachar o
governo municipal. Ao final conseguiu un poste no Porto que,
din, era o que lle tiñan prometi-

Mariano Raioi andajja procura·dun sustituto para o Alcalde Juan Luis Pedrosa mentras se rebelan as bases do PP.

do cando as negociacións. Eláciacións de veciños e parte dos
dio Portela xa quedara relegado
comerciantes que antes o susdo cargo que negociara por dartentaban na cadeira consistorial
lle a alcaldia pontevedresa a - están agora contra a empacadoPedrosa.
·
ra, saindo á rua a manifestarse.

A loita no porto de Marín non é
por un cartel, nen sequer por
·máis ou menos postos no ente,
senón un conflito de intereses,
de poder, dentro do PP. Asi o
pensa o deputado marinense do
BNG Bieito Lobeira. "0 problema é. do próprio PP, de localismo ráncio que pouco ten que
ver coa denominación do porto,
nen sequer coa sua representatividade"', afirma Lobeira. O deputado nacionalista considera
que o debate "debía estar centrado no proxecto do porto en si,
.. ·de inserilo na realidade da comarca e non deixar o seu funcionamento en mans da iniciativa privada, se_n que haxa un
proxecto que marque as suas
prioridades. ·Agora fan un rebúrnbio por uri letreiro cando nada dixeron polo desmantelamento da frota pesqueira que é
o mesmo que dicer a morte do
porto de Marin", senténcia Lobeira.
A empacadora e
Continente

Xoan Luis Pedrosa sabe que a
empacadora de Vilaboa. lle pode
quitar a alcaldía e enlregarlla
mansiñamente ao nacionalista
Miguel F. Lores. O éxito damanifestación da pasada semana
foi recoñecido por todos os
meios de comunicación e, mesmo, polo próprio Pedrosa, -que tivo que ollar como todas as aso-

Hai meses que Pedrosa demanda. solucións urxe'ntes e rápidas
de Compostela, .Pero estas non
chegan . lnventou a válvula de
escape de pedirlle ao Valedor
do P0vo que ditamine se é legal
que o lixo de Vigo vaia parar a
esta empacadora. Mentr~s tanto, Rajoi trata de negociar con
concellos limítrofes a instalación
da empacadora que en Vilaboa

A.

se olla xa como imposíbel polos
custes políticos que lle acarrea
ao PP pontevedrés.
Por se fose pouco, a próxima
apertura dun hipermercado da
multinacional francesa Continente, apoiado polo PP , enfronta
ainda máis a este partido coa
maioria do pequeno comercio, liderados por Magin Froiz, un comerciante que se fixo a si mesmo e que non lle debe nada ao
tradicionalismo localista que
campea de novo no PP. Froiz
afirma que "estes centros extranxeiros só nos veñen levar a pou-

EIRÉ

O nacionalismo e
·as profesores de universidade
Hai oito anos, o nacionalismo apresentábase na universidade de
Compostela unido e cun programa nidiamente perfilado, comanda,
do por Ramón Villares, eleito lago Rector. Este fito poñíase daquela
como exemplo da forza da unión, pésie ás disfuncións dos catro anos
de mandato. Oito anos despois, coa maieria do nacíonalismo políti,
co integrado nun BNG que sobardou todas as espectativas eleitorais
e cuns inquéritos que falan do apoio maioritário ás teses nacionalis,
tas entre xóvenes e persoas con esttidos superiores, os profesores uni,
·· versitários nacionalistas non estiveron á altura das circunstáncias e
¡:ion foron quen de artellar unha alternativa clara e de realizar unha
campaña integradora para recuperar o Rectorado. Semella mesmo
que os sorprenderon os magníficos resultados acadados, sobre todo
polos estudantes e os PAS. Andan agora artellando esa candidatura,
no médio de intereses de grupellos e de priviléxios persoais. Non é
tarde para que os proxectos colectivos primen sobre os demais e se
posibilite que o nacionalismo recupere o rectorado compostelán ..•

A. IGLESIAS

co rizqueza que aqui ternos", argumentando que a incidéncia sobre o comércio pontevedrés vai
ser moi negativa, ao tempo que
se mostra contrário a que estas
superfícies se instalen en cidades de menos de 200.000 habitantes , reclamando leis neste
senso semellantes ás francesas.
Por outra banda, Eládio Portela,
presidente da Cámara de Comércio e líder de eontevedra
Unida, que situou na alcadia ao
PP despois dun pacto pouco esclarecido, non fixo nada contra a
instalación desta supefície comercial, afirmándose que ainda
vai colaborar con ela através da
sua empresa de artes gráficas.
Outro asunto pendente para o
PP local é o traslado de Tafisa.
Belmiro Azevedo, presidente do
gurpo portugés Sonae, proprietário de Tafisa, manifestaba recentemente que pretenden utilizar os terreos de Tafisa en Pontevedra, "para facer un desenvolvimento inmobiliário, facendo
zonas comerciais, residenciais,
deportivas e de ócio. O concello
está de acorde pero ainda non
definiu o marco urbanístico".
Para agravar os males do PP lo- cal e de Mariano Rajoi, o Pontevedra C.F. non vai ascender a
Segunda División. Rajoi tenta
lanzar como sustituto de Pedrosa ao seu íntimo amigo desde
sempre Xerardo Lorenzo, presidente do clube e irmán do director xeneral de Antena 3 TV, pero non atopa a panca necesária
que lle darían os resultados, a
imaxe de Lendoiro na Coruña.•
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A falla de Triacastela volve a tremer
2 DE ABRIL DE 1998

Un pico alto, de magnitude 4, 1 e cinco réplicas tivo o sismo que Martes 31 de madrugada alarmou Triacastela e
Sárria. O tremar desprendeu unha parte da torre de Torés
nas Nogais. 'Os xeólogos coidan que este terremoto .é un
reaxuste da série maior de 22 de Máio de 1_997 que atinxira uriha magnitude de 5.1. O epicentro situouse en Tria-.
. castela, nos montes de Albela, nas cordenadas 7º 18' Norte e 7º 18'W e no mesmo lugar movérase aterra cinco veces desde o 22 ao 31 de Maio do ano pasado. Esta nova
.série procedeu en catro horas e consisteu en dous sismos
. precursóres de 2,6 e 2,7 á 1.33 ·da madrugada -·do Martes.
O máis sentitjo pala povoacion veu ás 2 da noite e atinxiu
4.1 . Desde o Instituto Geográfico en Madrid minimizaron a
importáncia do tremar a pesar de que representa un aumento de intensidade desde o pasado verán. O novo rexisto en Triacastela contradi o anúncio que fixera o Instituto
despois da série de Maio do 97, no sentido de que a iotensidade atinxira o seu máximo e todo o que se podia esperar
a partir daquela crise seria de magnitude decrecente. •
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Denúncian un incumprimento xeralizado
da lexislación sobre o galego nas aulas

· En Pontevedra
EM ACADORA NON ~~·
A mobilización foi a máis numerosa que se celebrou en Pontevedra.

A. IGLESIAS

Doce mil persoas nunha protesta áque asistiron líderes do BNG edo PSOE

Manifestación sen pa~ngón en Pontevedra
contra a empacadora de Vilaboa
*

H.V.

O Venres 27 de Marzo rexistrábase en Pontevedra a manifestación máis numerosa que
se celebrou na cidade. Máis
de doce mil persoas, entre as
que destacaban vários dirixentes de todos os partidos
políticos da oposición e representantes do movimento viciñ a I e cultural, protestaron
contra a empacadora de Vilaboa e os planos do concello
de Pontevedra de facilitar accesos e servizos para a construción dun parque industrial
no que se val instalar a empacadora. Contado, a mobllización prodúcese nun momento
no que están detldos os trámites para a instalar a planta e
cando diversas fontes indicaron que a Sociedade Galega
de Meio Ambiente negócia un
lugar alternativo para ubicar a
planta no concello de Portas.
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ro, ainda que a Plataforma-Cida- _
O alcalde de Pontevedra foi o
principal obxectivo das consignas
dá non determinou novas actos
coreadas durante a manifestade oposición á agora chamada
ecoplanta de Vilaboa ·"Ponteveción por adoptar unha atitude sumisa ante a Xunta e Sogama. Po- - dra está deteriorada meio ambiental e urbanísticamente --dixo
rén, Pedrosa preferiu adiar a sua
Cláudio Quintillán-, o rici Lérez
decisión de apoiar a planta até
está moi contaminado e pela ouque o Valedor de Pavo non faga
tra banda a Celulosa afoga á viun pronunciamento sobre a mesma. Oeste xeito, Pedrosa trata a
la; só quedaba o Sul, a estrada
de Vigo e o rio Tomeza, que van
toda costa de eludir o desgaste
coñecer un desastre meio amsocial de apoiar a empacadora.
biental coa empacadora, todo isA mobilización do Venres 27 de
to foi o que mobilizou á viciñanza na manifestación do 27" •
Marzo terá continuidade no futu-

Planos para
trasladar a empacadora a Portas

Sogama, pela sua banda, atraA empacadora viaxa, cando mevés da sua portavoz de prensa,
nos virtualmente. Fontes solvendixo ....non ter notícias" do trastes indicaron que Sogama nególado e desmentiu a información
cia co alcalde de Portas o traslalembrando que non é lóxico xa
do da empacadora de Guixar,
"Empacadora non" era o lema que
que inicialmente ia ser reinstalaque nas proximidades desta
figuraba na pancarta que encabenova ubicación "xa está proda en Vilaboa. O novo hipotético
zaba a manifestación, que fora
xectada outra e[Tipacadora", a
emprazamento, segundo as
convocada pola Plataforma Cidade Meaño en Ribadúmia. O alcantas que fai Sogama, cumpre
dá Anti-empacadora de Pontevecalde de Portas, Roberto Vázcos requisitos técnicos e polítidra. O portavoz desta organizaquez Souto (PP) tamén negeu
cos para ·este tipo de instalación, Cláudio Quintillán, celebrou a
o plano de traslado. "Nen negocións. Técnicamente está situamasiva asisténcia á mobilización.
ciamos nen negocia.riamos",
da xunto a unha vía férrea que
"Tivemos só catorce dias para orafirmoµ.
vai quedar marta por mor da reganizar este acto -indicou Quintiforma dos camiños de ferro para
llán-, ainda que houbo un traballo
Inicialmente a empacadora foi
aumentar a velocidade dos
prévio de distintas organizaciór;is
instalada en Vigo para poder
Trens Rápidos Diesel. Ademais,
sociais e viciñais". Poucos dias anpechar o vertedoiro do Zondal,
está nas proximidades dun rio.
tes, o 17 de Marzo, a mesma Plaque se atopaba nunha situación
Políticamente, o concello é do
taforma, recén nada, convocaba
PP, o seu censo é pouco nume- · extrema. A planta ·de Guixar deunha concentración ante o Pleno
bia atender á povoación viguesa
roso e as suas parróquias sudo Concello de Pontevedra, no cal
pero a sua construción, no .baipostamente non teñen o artellao alcalde Xan Luis Pedrosa (PP)
rro de Teis, en concreto na zona
mento necesáíio para organizar
adiaba dar o visto bon ao acondide Guixar, suscitou os incidenunha oposición á empacadora
cionamento dos accesos e servi-cómpre notar que Vilaboa en'
tes máis graves acorridos na cizos ao parque industrial de Vilaprincípio tamén cumpria os redade nos últimos tempos. Na
boa, que tamén afecta ás p-arro=polémica provocada pala intalaquisitos políticos. Pala contra,
quias pontevedresas de Tomeza e . este concello está situado ·máis
ción desta planta, o PP xogou
Salcedo . .Estes acondicionamenun papel de fontaneria do que tiao Norte, polo que o lixo de. Vitos implican a canalización do ria . go, por exemplo, terá que viaxar
rou réditos políticos: Manuel PéTerneza, que leya aparellados
sen empacar até chegar á planrez saiu alcalde e prometeu o
prexuízos ambientais na zona.
ta, que comprimirá o lixo.
peche da planta.•

O Sábado 28 celebrouse en Santiago o /1 Encontro de
Equipas de Normalización Lingüística nos centros de
ensino secundário. En base a un estudo de seguimento
realizado pota coordenadora do Salnés, denunciouse a
tendéncia nos centros a non: respeitar a lexislación sobre
o número de matérias que deben impartirse en galego.
Este informe confirma un estudo apresentado a finais dé
curso pasado, que xa alertaba sobre estas
irregularidades. As equipas fixeron fincapé na
necesidade de chegar a acor.fios nos claustros dos
centros sobre planos de normalización progresiva,
reclamaron da Xunta unha dotación orzamentária mínima
que se entregue a principio de curso e non as finais como
está sucedendo, que se estabelezan con claridaéle os
critérios para a sua adxudicación e os mecanismos de
control necesários para que as axudas non se desvien
para outro tipo de actividades.+

AAsembiea do BNG celébrase
·os dias 27 e 28 de Xuño en Ourense
O Consello Nacional da frente nacionalista ven de aprobar
a ponéncia política que debaterá na Asamblea nacional
que celebrará en Ourense os di as 27 e 28 de· Xuño As comarcas teñen até o mes de Maio para debater e apresentar emer:tdas a esta ponéncia base e o conxunto da organización decidirá as liñas programática e de actuación da
frente nacionalista, na VIII Asemblea Nacional, de cara
aes próximos anos. A celebración de eleicións municipais
e europeas no ano 1999, a posibilidade de governar o país
tras da celebración das próximas eleicións autonómicas
e a importáncia de acadar representaeión suficiente para formar grupo parlamentário próprio a nível estatal son
os principais retos que se formufa· o BNG e sobre os que
pivota a ponéncia aprobada polo Consello Nacional.•

Chantada Nova
entrará no BNG nas municipais
Chantad~

Nova apresentarase ás vindeiras eleicións
municipais baixo as siglas do BNG, segundo aprobaron
por unanimidade os seus afiliados nunha asemblea
celebrada o Sábado 28 de Marzo. Contado, Chant~da
Nova seguirá a existir como asociación de carácter
político e pulará porque o deputado provincial
nacionalista no partido xudicial de Chantada sexa da
localidade. Até os comícios de Xuño de 1999 ChN, que ten
seis concelleiros, continuará denominándose igual. A ·
partir de agora haberán de producirse conversas entre a
forza política e o consello comar'cal do BNG. Neste
· sentido, o máximo representante de ChN, Manuel Anxo
Taboada, exporá algunhas condicións á formación
frentista. Chantada Nova é unha organización na que
están integradas todos tipo de persoas, incluidas
algunhas que teñen pouco ou nengun vencellamento co
nacior:ialismo. •

Apresentan dez iniciativas _·
para rematar ~o enchufismo O Luns 30 de -Marzo, o mesmo dia que o Tribunal de
Cantas através do Consello de Contas solicitou un informe da contabilidade da beputación de Lugo durante
1996, o grupo do BNG apresentou unha moción no organismo provincial para rematar co enchufismo. Fernando
Blanco, portavoz nacionalista expuxo dez pontos entre os
que se atopa a criazón dunha comisión de contratación,
con presenza de todas as forzas políticas e o estabelecemento du~nha convocatória pública para as subvencións. •
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OPtNIÓN

U--LA
MODERACIÓN?

O SUICIDIO OU
A ESPERANZA

EVA VÁZQUEZ-PAULO SOTO

VICTORINO PÉREZ PRIETO

Como militantes de base do BNG gostariamos de realizar unha série de apreciacións
verbo do artigo que Xosé Manuel Rama Trillo sob o título de Radicalidtule e Moderación
asinaba no número 823 <leste semanário ..

Primeir~mene dicer que se é certo que o
nacionalismo no seu rexurdimento cometeu erras non é menos certo que levou
adiante decisións atinadas. É precisamente
nesta dialéctica de retroceso/ avanzo onde
se asentan os cimentos
da actual robustez organizativa do nacional is rn o. É necesário
analisar o que foi o
nacionalismo desde finais dos anos 60 até
princípios dos •80 coa
perspectiva his-tórica
correcta. Partíuse de
cero, da nada. Houbo
que suportar a represión dó sistema e os
constantes ataques das
forzas españolistas, e
ainda asi o nacionalismo foi -quen de criar
organizacións de masas (CCLL, SOG, ERG A,. .. ) e toda unha
série de colectivos cultura is (Asociación
Cultural Alexandre

se está a producir un cámbio de actitude e
ideolóxico na sociedade galega. Cada dia,
por unha banda somos máis as e os nacionalistas e, pola outra, son máis as persoas
que, sen chegar a ser explícitamente nacionalistas, comezan a pensar na importáncia de "defender o noso". Donoso ponto de
vista, a idea de que as persoas non poden
mudar ideoloxicamente é, cando menos, reaccionária.
Mais supondo que é
certo que a rnaioria
das galegas e galegos
se ubican nas coordenadas do centro esquerda e, ainda ·máis,
supoñendo que é impos íbel a evolución
ideolóxica das persoas,
para que seguer combatendo ideoloxicamente aos nosos inimigos políticos? Para
que facer asembleas de
debate e organiación?
Tan só hai que se limitar, prévio estudo
de mercado, a deseñar
un atractivo produto
comercial, emp.aquetalo xeitosamente e
lanzalo ao mercado
cunha boa campaña
de márqueti~.

Bóveda, Auriense .. . )
cuxa existéncia constitue un eixo fundamental de cara a entender a consolidación do nadonalismo.

,-0· nde se deron os
ascensos máis notábeis
do BNG foi eh lugares
onde se soubo dar
respota a situación dé
conflito"

Na - nosa opinión o
éxito do BNG débese ·
ao correcto das suas
análises, especialmente aquelas relacionadas
co papel de Galiza no
novo marco europeu.
(Por cérto, este é un
dos acertos dos que fa1abamos . O paso do
tempo veu conferirlle
un carácter case que
profético ás análises que desde o nacionalismo dos 70 se fixeron
sobre a "construción" europea). A óptima
interpretación da re_alidade do noso país, e
o incesante traballo por ofertar unha alternativa coerente ao servizo do povo galego
están a provocar que o BNG sexa, nun futuro non rnoi lon¡cano, a primeira forza política de Galiza. E un erro considerar que o
medre eleitoral e social do Bloqú'e é consecuéncia dunha suposta moderación. U-la
moderación? Que se dean oportunos retoques ao continente non conleva de nengun xeito cámbios no contido. A' lo ita pola
soberanía da nosa Pátria, o anti-imperialis-mo e anti~monopolismo seguen a constit_uir tres eixos básicos no ideário do BNG.

É curioso comprobar
que onde se deron os
ascensos máis notábeis do BNG foi en
lugares onde se soubo
dar respeta a situación de conflito:
. Allariz, Castroverde,Vilaboa, As Pontes ...

O que para nós é máis
preocupante no artigo
do Sr. Rama é pór como exemplo para o
BNG o PSOE ou o laborismo de Blair. Afirmar que o PSOE o fixo
ben porque o PP o está
facendo ainda pero é
unhá ecuación sen nengunha validez en política. Seica foi boa a "reconversión" do sector naval que levou a cabo o PSOE porque a
"reconversión" que efectuou e está a efectuar
o PP é, se cabe, máis dramática? O PSOE
non foi máis que a cara bonita que o sistema
necesitaba para levar adiante unha série de
medidas nada populares. Queremos un BNG
ao estilo do laborismo de Blair? Bombardearemos nós tamén ao Iraque ou a calquer OLJ.tro que se saia da liña' marcada polo progresista (por que non? non· é menos mau que
Bush ou Reagan?) Clinton.

Que o BNG estexa no camiño de comverterse na forza hexemónica de Galiza non
se debe ao acerto nun dia para outro de
Pensamos que o debate entre se neste país
catro deseñadores de márquetin eleitoral.
unha rnaioria da sociedade galega está en- . Non, débese a moitos anos de duro trabacadrada no centro esquerda ou non é un
llo, de sacrificios persoais, de profundas
debate estéril." O importante é que o BNG,
análises, de atinadas alternativas, de insisque obxectivamente defende os intereses da
téncia para que a nosa mensaxe ch~gue
maioria das galegas e galegas está conselimpa ao conxunto da povoación. E un
guindo facer chegar a sua rnensaxe ao conproces~ lento e custoso, onde a unión sinxunto da· povoación galega, entende;do a , cera entre todas. e todos os que formamos
esta non como simples mina de votos a perfoeste proxecto cornun é vital para o éxito.
rar senón- como suxeitos actiyos do seu próComo diciamos en Ferrol no 95:· En Bloprio proceso de hberació:e;i. E palpábel que
que por Galiza! •
.
-~

"La nuit n' est jamais complete
il y a toujours, puisque je le dis,
puisque je l' affirme,
au bout du chagin
une fenetre ouverte
une fenetre éclairée"

Cando lin hai Y.ns días estes versos de Paul
Eluard, parecéronme unha fermosa fiestra
aberta para oferecer aos centos de ·persoas
que senten a cotio a necesidade irrefreábel
de se quitar a vida para escapar dun mundo que non poden aturar máis.

miña aposta incondicional pola vida e a
esperanza no medio dun mundo de morte
e sensentido, de desamor e soidade, onde
·:un cansa da prisión _do traballo e o valor,
e non esixe máis que o feitizo da tenrura
no corazón", onde "o pasado e o futuro
achéganse tanto que non queda sitio para
o presente", onde "non hai nada máis difícil que vivir, nen nada máis <loado que
morrer''.

Sinto a rnma irnpoténcia para poder
acompañar a tantos e tantas con esta
aposta pola vida nos seus momentos de
depresión insufríbel e cansazo da vida.
Hai ben pouco tivemos que enterrar no
meu bairro unha desas persoas. Un home
Porque, a pesar de toda a dureza da vida,
"feítos estarnos para un vivir vizo o, no
novo, vinte e seis anos. Non era un caso
excepcional entre nós, ainda que non
gozo compartido clara vida" (X.A. Mic;_hegamos, polo de agora, aos altísimos ínguélez). E into e ta impoténcia e mo a
dices doutros países. En Fráncia vai cosinto tamén para axudar a comprender a
llendo tintas de verdadeira praga na- , outros que o máis seguro que temo é o
cional: o ano pasado contáronse rnáis
amor de Deus manifestado en Xe u Cri martes por suicídio que na estrada. En xeto; para compartir con eles a experiéncia
ral, nos países occidentais o suicídio está
de que "Deus é o amigo fiel, o compañeiro no sufrimento, o que te entende"
acadando un dos primeiros postos no ranking das causas de mortalidade.
(Whitehead). Con todo, eu sigo apostando pola vida. I to axúdame a comprender
O caso de Sampedro, un suicídio asistido
a capacidade de amor dun Deus que tamal chamado eutanasia, fixo actual o debarnén "sufre impotente" para facerno
te; espero que non servira tamén para "pocomprender a ua tenrura, para axudarñelo de moda", ainda que estes exemplos
nos a sentírmonos confiadamente nas
poden axudar a decidirse aos indecisos.
suas mans, e que sigue amando con-paixón e gratuitamente.
Nen xulgo a sua decisión persoal, nen a do
mozo do meu bairro, nen os demais casos
Por se lle pode tarnén ser útil a alguén,
concretos de suicídios que coñezo e tantos
velai a tradución galega do poema comque non coñezo. Mesmo, a miña Igrexa foi
pleto de Eluard, e desculpe o lector a ouprogresando un pouco para superar a
sadia de poñerse a traducir poesía un que
non é poeta:
barbaridade de condenar para toda a eternidade aos suicidas, e ir chegando a unha
A noite nunca é completa
actitude máis acorde co Evanxeo, poñéndoos nas rnans amorosas de Deus, en quen
sempre hai , porque eu digo
porque eu afirmo ,
é máis forte a misericórdia que o xuízo ("A
rnisericordia ·deDeus trunfa sobre o xuízo",
ao final da pena
Sant 2, 13) e a vida máis forte que a marte.
unha fiestra aberta,
Eu estou convencido de que se o Deus que
unha fiestra iluminada;
sempre hai un soño en vela
manifestou Xesus Cristo arna particularmente aos máis pobres, aos rnais febles, ten
un desexo que encher
que acoller con particular agarirno a calfame que satisfacer
quer que se sinta nunha situación de indiun corazón xenero o
xéncia tal que non atope razóns para seunha man collida
guir vivindo. Quen máis pobre, feble, máis
unha man aberca
ollos á espreita
fráxil e indefenso ca el? Xa o di o Salmo
103: "Canto un pai arna aos seus fillos, asi
unha vida
nos ama o Señor. El sabe de que estamos
a VIDA por compartir.
feitos, recorda que somos lama".
Pero, ainda que eu non xulgo, afirmo a
Xosé Lois
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Do billón de pesetas do Presuposto autonómico apenas van 15.000 millóns para aconsellaria de tndústria

O PP négase a aceitar emendas aos orzamentos

evidenciando o déficit democrático
9* PAULA CASTRO .

No seu discurso de investidura o presidente da Xunta am.~nciaba o
· talante negociador do governo galego para consensuar un plano
de emprego. A negativa do grupo parlamentário popular a aceitar
as emendas dos grupos parlamentários da oposición -aprobou
catro de case 3.000 apresentadas-, puxo de manifesto a inexisténcia desa disposición negociadora. Nos orzamentos tampouco se
sentan as bases para propiciar a prometida criación e emprego e
as partidas destinadas a unha ou outra consellaria rebelan a intención dos populares de consolidar unha economía dependente
do sector servizos, nomeadamento do turismo, mentres se abandoan sectores productivos como a indústria, o agro ou a pesca.
Os orzamentos para o ano 1998
manteñen as liñas de ínvestimento e gasto que o PP ven
priorizando desde hai anos .
Fronte á planificación económica en función das necesidades
dos distintos sectores productivos , as partidas orzamentárias
postas a disposición de cada
consellaria consolidan a discrecionalidade do gasto, a política
de subvencións , a progresiva
privatización da administración ,
a submisión ás decisións que a
nível económico toma o governo
central e o abandono da defensa dos intereses galegos na UE.
Do case billón de pesetas
(921 .600 millóns de pesetas) que
conforma o total dos orzamentos,
as partidas destinadas ás consellarias de lndústria, Agricultura e
Pesca só chegan a 67.555 míllóns, é dicer, un 7,3% do total. A
consellaria de lndústria, dotada
con 15.000 millóns mantense nunha posición discriminada a respeito das demais. A maior parte desta cantidade destínase a subvencionar a empresas privadas na
vez de centrar os seus esforzos
en artellar o sector empresarial,
potenciar a actividade comercial,
atender ás infraestruturas básicas
ou apoiar ás empresas en crise.
As políticas agricola e pesqueira
abandónanse á sua sorte en función do que se decida desde a
UE. Aliñándose ás decisións
adoptadas no marco da Política
Agrária Comun (PAC), unha das
maiores partidas coas que canta
a consellaria de Agricultura, con
máis de 5 .000 millóns de pesetas, destínase á "Ordenación, Reestruturación, Fomento e Mellara
da Produción Agrária". Baixo este
epigrafe agáchase a reforma do
sector que segundo se explica no
próprio proxecto de orzamentos,
aprobado pésie ás emendas
apresentadas, céntrase no fomento do "cese anticipado da actividade agrária coa reasignación
de médios de produción a outras
explotacións viábeis". Rexéitase
de novo destinar fundos para a
criación do Grupo Lácteo Galego,
para a mellora da gandeiria de
vacun, para a posta en marcha
de planos de regadio na Limia ou
no Val de Lemas, para rematar
os procesos de concentración
parcelária, para a defensa contra
a supertaxa mesmo para a ampliación _dos servizos de Extensión Agrária.

e

Submisión á UE
As decisións adoptadas desde a

UE enmarcan tamén os orzamentos da consellaria de Pesca, que
se prega á política de prexubilacións defendida por Enma Bonino
na vez de tratar de consolidar o
sector. Destínanse cartas para
transformación para as grandes
compañías pero non para cooperativas e pequenos armadores e
abandónase o sector ás leis do libre mercado frente á posibilidade
de artellar mecanismos que permitan que os productores e comercializadores galegas se organicen para poder competir.
O groso dos orzamentos segue
as mesmas directrices. Para
programas destinados a cultura
só se canta cun 0,96% do total
dos orzamentos , a consellaria
de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais, sen apenas capacidade lexislativa queda a expensas
da lexislación estatal e cingue a
sua actividade á xestión duns orzamentos que foron recoñecidos
como insuficientes polo próprio
PP. Rexéitase pór en marcha a
Lei de Desenvolvimento Comarcal e dotar á comarca de entidade xurídica, segundo o próprio
portavoz do PP, Manuel Ruiz Rivas, "polos resultados que a experiéncia está dando en outras
comunidades" e tampouco se
pon en marcha a Lei do Solo, o

Os orzamentos abandonan aos sectores agñcola e pesqueiro á sua sorte. A PANARO

que mesmo impede a alguns
concellos conceder licénéias de
obra por falta de planeamento.

que definfrán a sua actividade.

A consellaria de Economia, alén
de abordar as finanzas galegas
canta con importantes competéncias no sector industrial. A
principal novidade coa que conta é coa criación da Sociedad9'
PúbHca de lnvestimentos de·Galiza, S.A. (SPI), unha caixa que
parece non ter fin e da que se
pretenden sacar partidas para
solventar de forma pontual, as
necesidades económicas das
demais consellarias para a "proxección, construcción, conservación , explotación e promoción
de toda clase de infraestruturas"
sen especificarse os critérios

A publicidade que se lle dá desde
o governo a algunhas das medidas económicas que se porán en
marcha tradúcese, pola contra,
en siléncio canto á suba de taxas
prevista nos orzarnentos. As licéncias de caza e pesca, os títu: ·
los universitários ou as compulsas suben un 6% ao ·igual que se
incrementan os ·custes das taxas
que hai que pagar para concorrer
a concursos_públicos. Xunto a esto encarécese tamén o canon de
saneamento de auga con fins domésticos, mentres que só se aplica a suba do IPC para subir as
prestacións da RISGA. •

U

n chofer e catro
sindicalistas . Foi
todo o público que
presenciou o debate dos or,
zamentos durante máis de
cinco minutos. As traballa,
doras da Onza de Oro foron
desaloxadas ao pouco de
sentarse e facerlle ver ás
suas señorias que cos cartas
da Xllllta pode facerse algo
distinto que pagar auto,
bombos e gabinetes para
alcaldes aburridos. Os alu,
nos dun centro de. ensino
· medio abarrotaron durante
un pequeno tempo as bancadas destinadas aos es,
pectadores pero foron amabelmente convidados a
marchar cando o debáte empezou a subir de ton.

Suba de '°xas

Certo que un sae de ali
desmoralizado. Coa im,
presión de que 11~ tomaron o pelo e foi vítima das
groserías dun grupo d~
abusadores profesionais. E
-difícil comprender como a
maioria governante se Pº'
de opoñer a baixar as ta,
xas para matricularse nas _
ofertas de emprego, a
cambear cartos para per,
soai de gabinetes por ins,
talacións deportivas, a
quitar gastos de propagan,
da para poñer a andar un
plano de emprego, a suprimir a secretaria de pagos
aos meios de comlinicación pola criación de insta,
lacións para reciclaxe, a eliminar gastos de locomo,
ción e investir en construción de vivencias sociais.

Irnpertinéncias

O Parlamento galega debería ser calificado como
. paraxe de visita obrigatória· antes de exercer o voto.
Achegarse a ver in situ como se desenvolve algún
<lestes ·especímenes parlamentares pode ser toda
unha leción prática da democrácia aquelada que
ternos. Nun libelo, do sindicato CIG da Xunta, que
estes últimos dias está a repartir Dositeo Rodríguez,
fálase de comportamentos que son rutina no Hó,
rreo: Sestas, arrumacos, parolas polo móbil, leituras
ociosas, poses maxistrais, líbidos incotitroladas, obsesos

gastronómicos, couceadores profesionais.

Acaso non é un insulto votar negativamente a .
unha partida para dotar· de meios e instalacións
aos coléxios púlicos? Hai maior insoléncia que de,
·putadas e cons~lleiros, ·que 'son á sua vez fundo,
nários, aproben áutoconsolidarse para sempre o
máximo nível retributivo na Admi"nistración?
Cun atrevemento temerário chegan a posicionar,
se en contra até de poñer máis metros de tlespa,
cho para os grupos parlamentários. Nen eles mes,
mos se entenden. •

Aopinión do PP,
a única ins~tucional
Como Presidente da Comisión de Economía, o deputado do BNG, Camilo Nogueira tivo a responsabilida~
de de facer público o ditame
sobre o Proxecto de Lei dos
Orzamentos para 1998. Na
sua intervención o parlamentário nacionalista puxo
de manifesto o desinterese
dos populares por atender
as máis mínimas recomendacións realizadas desde a
oposición indicando que "as
" normas regulamentárias im"Piden materialmente o debate das numerosas emendas formuladas" o que provocou un "diálogo de xordos" que, ao seu entender,
"en nada favorece a función
do Parlamento". Desde as
filas do PP estas apreciacións foron criticadas
.-porque non respostan ao papel "institucional" que debería ter xogado o Presidente.
Dirixíndose ás filas dos populares, Xesús Vega lembroulles que demostra un
grave "déficit de.mocrático considerar que a única posición
institucional é a que representa o grupo maioritário". •

Acusado de cobarde
por cri6car .
as teses socialistas
O deputado do BNG, Alberte
Rod~íguez Feixoo criticou aó
g-rupo parlamentário socialista po( ter defendido con
máis firmeza os orzamentos
destinados á consellaria de
Xustiza, Interior e Relacións
Laborais que o próprio PP.
O parlamentário socialista,
Manu!31 Veiga Pombo, fara
de turno pediu a palabra para calificar ao deputado nacionalista de cobarde o que
éausou estupor entre os pre~
s-entes. Como non podia
abrigar a Rodríguez Feixoo
a rectificar as suas palabras
limitouse a pedir que constara que o deputado do BNG
os chamara "PSOE" na vez
de "PSdG-PSOE". Parece
que quería insistir no galeguismo que os caracteriza
ultimamente, como na intervención en español do portavoz do grupo parlamentário, Emílio Pérez Touriño. +

OPP cri~ca
a A Nosa Terra
A deputada Maria Dolores
Rodríguez Seixas (PP) empregou, para contradicer as
críticas do BNG aos orzamentos destinados á cónsellaria de Educación e Ordenación Universitária, a fotocópia
do artigo de portaqa de A Nasa Terrada semána pasada
no que se titulaba asegurando
que "A nova rede de centros
reduce nun 40% o orzamento
do ensino público". Non se
cuestio·naba o contido, só
que 0;titular "é demagóxico".+
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UNIVERSIPADE

, En condicións
de lembrar

Dario Villanueva recoñece que os seus apoios para Rector non chegar aos douscentos.

A. IGLESIAS

Gen profesores indecisos,
mentres Universidade Aberta-agarda obter .oapoio de estudantes e PAS

Os íiacionalistas poden recuperar
.o reitorado da Uriiversidade de Santiago.
O nacionalismo apresentarase como alternativa ao governo da
Universidade de Santiago despois de acadar a confianza da
maioria dos estudantes e do personal administrativo e de servizícios (PAS) nas elecións ao Claustro da Universidade de Santiago celebradas o Mércores 25. A Trabe, a candidatura nacionalista dos PAS, consegue todos os representantes que apresentou (25) e dentro dos estudantes, os CAF convírtense na forza
maioritária con 39 claustrais e os MEU conseguen 16. Universidade Aberta, que agrupa ao profesorado nacionalista e a un
grupo de docentes críticos coa equipa ·de Dario Villa nueva,
apresentará o "candidato ou candidata" a reitor despois do
dia 14, data na que se publicarán oficialmente os resultados.
Despois dos resultados do pasado 25, Dario Villanueva deixa de ter asegurada a sua reeleición como reitor. O profeso- ·
rado apresentouse sen adscrición a nengunha sigla e xa se
empezan a barallar os apoios
ás duas futuras candidaturas.
Fontes de Universidade Aberta
, que valoraron como "moi bos
os resultados dos estudantes e
dos PAS" e como "bos os resultados entre os docentes",

afirman que é factíbel o trunfo
nas eleicións da sua candidatura, que se poderia dar a coñecer o 25 de Abril. Dos 500
membros do Claustro, o próprio Dario Villanueva recoñeceu publicamente que o número de claustrais que lle garanti-.
zan o seu apoio sitúase entre
175 e 200.
Segundo informou Universidade Aberta, os estudantes, do-

centes e PAS que se teñen
amasado críticos coa xestión
do actual reitor ascenden agora a 200 e dependerán da deci sión de cen docentes aproximadamente os resultados finais. Neste sentido manteñen
que a situación variou con respeito as anteriores eleicións.
Segundo Universidade Aberta
diante dalguns sectores do
profesorq_do, Dario Villanueva,
perdeu credibilidade como interlocutor ante a Consellaria e
sinalan que a Xunta poderia
estar esperando a que se celebraran as votacións do reitor
para conceder un,ha nova Fa,,.
culdade de Mediciña á Universidade da Coruña. Desde Universidade Aberta destacan
que "a Universidade de Santiago debe ser coerente co resto
do país" e neste sentido reclaman "unha converxéncia da
oposición frente á direita". +

~

Apoio mai,oritário dos estudantes aos CAF
No sector dos estudantes, os
CAF pasaron a ser, cunha alta.
marxe de diferéncia, na forza
máis votada. Dos 21 claustrais
que tiñan pasan· a obter 39 entre 1º e 2º ciclo , con posibilidad e de sumar 2 adscricións
máis err3º ciclo. Nos Consellos
de Departamento obtiveron o
95% dos votos. O MEU consegue 16 e AUGE , un dos colectivos que mantivo o apoio incondicional a Villanueva , acadou
5. Para a forza maioritária os
votos obtidos poñen de manifesto a oposición dun amplo
sector do estudantado a política levada a diante por Villanueva nos últimos catro anos e
o r.ecoñecimento ao traballo

desenvolto pola suas organización desde as últimas eleicións. Lembran, por exemplo, a
convocatória do referéndum no
que .o estudantado votou
maioritariamente en contra dos
novos estatutos para a use
deseñados pola actual equipa
reitoral.
O mesmo dia das eleicións, os
MEU facian pública a sua intención de , colaborar cos CAF no
Claustro baseándose nos pontos en comun de ambos programas. Neste sentido os CAF
manteñen que a unidade acción
dentro do movimento estudiantil
nacionalista non é suficiente e
que os resultados confirman a

necesidade de crear unha única
organización.
O éxito do colectivo nacionalista
dos PAS, A Trabe, non é novo.
Xa nas anteriores eleicións , hai
catro anos , conseguiran sair
eleitos todos os representantes
apresentados. Son os mesmos resultados que obtiveron hai 8
anos na convocatória da que
sairá eleito Ramón Villares como reitor. Daquela dábanse a
coñecer como Candidatura
Aberta do PAS. Estudantes e
PAS coincidiron en sinalar que
os resultados na universidade
non son illados e hai que situalos dentro do ascenso que está
a ter o nacionalismo no país .+

Ramón Villares, ex-reitor de
Santiago e presidente da
Asociación de História Contemporánea desconfiada visión que poida xurdir dos traballos da comisión de 31 ex,
pertos, acordada entre o mi,
nistério de Educación e as o ito comunidades autónomas
con competéncias en educa,
ción. Nunca información
que publica EL PAIS , Villares di que a historiografía española está centrada no ám,
bito académico "e a diferenza
do que acontece neutros pa.i,
ses europeus, a penas fa¡ debate na praza pública, que é a
que da madurez a unha disciplina social. En itália, Franza
ou Alemaña, os debates e
preitos públicos entre historiadores son bastantes
frecuentes porque hai máis
atención á memória, á feítos
históricos que seguen
conmovento coma o nazismo
ou a Franza de Vichy. Se cadra aqui hemos recuperar ese
clima asi que descorramos o
esquecemento sobra a guerra
civil e a represión franquista
que nos auto-impuxerarnos
na transición. Coido que
agora estamos en condicions
de lembrar" . +

ELN e as FARC, fixeron 25
ataques no Sul, Oriente e
Norte do pais, con 48 baixas,
53 feridos e danos
multimillonários en instala,
cións militares e estratéxicas
do Estado. Despois da malla
de Caguán, os servícios de espionaxe e contra,propaganda
do exército comezan a admi,
tir a morte de 153 militares,
122 feridos, tres helicópteros
derrubados e 4 estragados;
dous av ións inutilizados e
perda dun enorme arsenal á
mans da guerrilla. Desde o
intre da derrota do exército
regular, a oficilidade sobrevi,
vinte ordeoú disparar,
ametrallar e bombardear aos
labregos dunha extensa
comarca. As primeiras fami,
lias labregas que puideron
falar coa Pren a, citaron 27
camponeses mortos por b m,
bas e ametrallamento . O ul
de Colómbia é hox un cam,
po de batalla onde o mando
militar, coa complicidade de
Samper, leva ad iante a
revancha coma un xen cídi .
A comunidade internacional
non pode seguir indiferente:
comezou a guerra civil en
Colómbia e compre facer todo pof defender os direitos do
povó_colombiano".•

Mentiras e
ambiguidades
Ao receber o galano de hon,
ra dos Prémios Maria Casares
de Teatro en A Coruña, Manuel Lourenzo criticou a de,
cision do Centro Dramático
de programar en español.
"Como entender a deci ión
dos organismos competente
-recolle LA Voz DE
GALICIA, de levar adiante
ese proxecto, e non é como
unha provocación encamiña,
da a limitar ou a ir eliminan,
do o uso público do idiomna
gal ego? En todo ca o, hai

Guerra
en Colómbia
Juan Ramón Rio , correspondente da Axéncia de Noticia
Nueva Colómbia coida que a
derrota do exército regu lar
no mato de Caguán, marca o
comezo da guerra. "Desde finais de Xaneiro , escrebe en
NUESTRA PROPUESTA, semanário do Partido
Comunista arxentino,,
comandos combinados do

maque tivera tan p uca r,
te na história coma o noso,
ben merece que o amparem
e que non o utilicemo só pa,
ra os actos protocolários ou
para gañar unha oposición.
o teatro, o noso teatro, é un
ámbito no que o galego está
instalado despois de cen anos
de T raballo nos que non fa ltou a incomprensión nen
tampouco a perseguizón. A
teimosia antigalega
continua, mesmo por parte
dos que gracias ao galega
oc upan pastos de responsabilidade na Administra~ión
<leste país . Eu quixera que os
responsábeis <lestes feitos re,
considerasen a sua postura,
ou sen on, que declarasen fir,
me e sinceirametne os seus
propósitos e obxectivos. Non
máis mentiras; non máis am,
biguidades". +

GALIZA
2 DE ABRIL DE 1998

Nos últimos tempos ten participad o nos debates sobr~
normalización lingüística, é
un cámbio na sua traxectória?
Pode ser que a énfase pública
sexa maior, pero xa fixera traballos deste tipo con anteflo'Mdade.
Comecei os meus estudos en Filoloxia Clásica e paseime ao galega por militáncia, por compromiso coa língu a. Agora tal vez
saia cun enfoque máis polémico
e divulgativo, en parte porque estou canso de facer traballo aca:demicamente puro. Na Universidade estase caendo na dinámica
de se pechar nun mundo falso,
hai técnicas de facer traballo académico con moitas notas e aparato bibliográfico pero sen moito
sentido. Por outra banda creo
que a situación do galega nunca
foi boa, nunca tivemos unha política lingüística ben orientada pero
no primeiro tempo da Autonomia
dábanse pasos adiante. Agora
témonos que enfrontar cos problemas reais, como modificar as
práticas lingüísticas, e coincide
ca momento no que desde os poderes públicos se adopta unha
política máis timorata.
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Henrique Monteagudo
'O Centro Ramón Piñ~iro criou~e cando oInstituto da Língua
rexeitou depender da Consellaria'
-0- CARME VIDAL

HENRIQUE MONTEAGUDO REVISA OS QUINCE ANOS DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA NA GALIZA NÚN MOMENTO CALIFICADO COMO "CRÍTICO, NO QUE AADMINISTRACIÓN UTILIZA A LÍNGUA DE FORMA CLIENTELAR ECOMO CONTROL
POLÍTICO". PROFESOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO E MEMBRO DO INSTITUTO DA LÍNGUA GALEGA (ILG),
MONTEAGUDO ÉTAMÉN SECRETÁRIO DA FUNDACIÓN CASTELAO NA QUE RECOMPILOU OS DISCURSOS EESTÁ A
TRABALLAR COA CORRESPONDÉNCIA DO GALEGUISTA. CUNHA MANCHEA DE TRABALLOS NO ÁMBITO LINGÜÍSTICO
E LITERÁRIO, ANOTA QUE A POLÍTICA LINGÜÍSTICA DESENVOLVIDA POLA XUNTA É "TIMORATA"--Á HORA DE ENFRONTAR OS PROBLEMAS DUNHA LÍNGUA QUE ESTÁ EN PERIGO DE DESAPARICIÓN NUÑ MOMENTO, POR OUTRA
BANDA, ÓPTIMO PARA A IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN QUE FARIAN MUDAR O PANORAMA.

Non é efectiva a política lingüística?

Fíxose unha pólítica errática creando organismos coas funcións
que lle correspondian por lei á
Académia. t:stanse constituindo
organismos que se solapan, o caso do Centro Ramón Piñeiro é
evidente: créase para afogar o
ILG. Unha das causas·é a torpeza
e outra peor é o contrbl porque na
Xunta se decataron de que non
podían mandar no mundo académico. Lanzaron o Ramón Piñeiro
cando o Instituto da Língua rexeitou a proposta d~ deixar de ser
universitário e pasar a depender
directamente da Consellaria. Créanse redes de intereses que son
máis difíciles de tecer en institucións con estatutos claros. Un
centro de investigación que ten
como máxima autoridade científica un coordenador e non un director, e que está directamente
vencellado a unha institución política, é un auténtico perigo para a
investigación sobre o galega e tivo un impacto moi claro na di$torsión do mundo académico.

O Mapa é un fito que se viña reclamando para intervir con maior
eficácia. Como enquisa sociolingüí stica é a maior do mundo e
iso debuxa un panorama de forma rotunda. As tentativas que fixeron desde o poder para utilízalo politicamente foron inútiles
porque non era fácil. Para calquer traballo o mapa de planificación lingüística futura é fundamental, pero é molesto se non
se está' en disposición de confrontar a realidade e facer unha
política que vaia máis alá da propaganda. Supoño que por iso
decidiron dar carpetazo ao Semi nário de Sociolingüística nun
feíto que tamén ten que ver coa
dinámica interna de intereses.

Fala do perigo de desaparición da língua.
Son contrário ao catastrofismo
porque creo que a xente inviste
no galega na medida en que confía no seu futuro. Agora, os dados
indican que a tendéncia dominante do galega é cara á sua desaparición nun prazo breve . Ao
mesmo tempo a situación do galega é óptima se se inícian políticas de recuperación da língua.
Polo tanto estamos nun momento
crítico no que se poden consolidar as tendéncias de desaparición da língua pero no que se poden modificar cun estarzo razonábel. Boto tamén en falta un estarzo de apoio ás dinámicas de
recuperación da língua que se
están xerando na sociedade, propostas que saen de abaixo.

Dixo que o debate sobre a
normativa se desenvolvera en
termos errados. En que ponto
se atopa?

O bilingüismo harmónico de
Fraga pode ser un camiño cara á normalización?

O Mapa Lingüístico talaba de
atitudes positivas, como se
traducir na prática, maiormente
na mocidade que é quen pode
garantir o futuro da língua?

Que papel cumpren hoxe as
institucións relacionadas coa
língua como a Académia ou o
Instituto da Língua?

En canto á Académia a consellaria nunca asumiu os resultados do Mapa Sociolingüístico, q\,Je efectos provocou?

A situación do galega é séria e
non se está querencia afrontar.
Estase utilizando a polí1ica lingüística como un instrumento de
propaganda e de control cliente1ar. lsto percéboo ben no grémio . Pódese ver analisando a
quen lle negan e a quen lle conceden as axudas á investigación. lsto crea unha dinámica de
xente que se sinte abrigada e
outra desprazada polo poder.

Só é un eslogan que se podia
traducir en "non queremos ter
lios ". Pero aqu i non se pode
arranxar a situación do galega
sen ter lios. A oposición debera
dar alternativas ·sen encerellarse
en temas como o bilingüismo
harmónico. Como hai un límite
de meios hai que poñer sobre a
mesa as prioridades. Cómpre
poñer máis esforzo naqueles
sectores. que reclaman máis galegas e queran asumilo ou que
estén en disposición de aproveitar eses esforzos. A prioridade
por exemplo en educación é que
os rapaces teñan o ,seu primeiro
ensino en galega. E escandaloso que isa non se garanta.

, audiéncia que a militáncia.

Hai sectores que con pequenos. mo língua de traballo, que se esixa ou sexa un mérito importante
investimentos pod~n producir froino mundo laboral. Outro factor é
tos de contado. Ao se concentrar
en determinados sectores, a si- · a vertente cultural que é fundamental e ás veces se minusvalotuación irase modificando. En
rou. A cultura cumpre un papel
canto galega-talantes que talan
moi importante á hora de a~hegar
castelán cós seus tillos vexan que
á mocidade ao galega. No ámbito
a outros rapaces que falan galega
laboral conséguense usuários e
lles vai ben xa irán mudando a
coa cultura teremos talantes.
sua prática. No caso da mocidade
unha das medidas de normalizaA representación entón do
ción é darlle valor ao galega co-

CDG en español é un paso
atrás na normalización?
Nen Valle-lnclán é un autor descoñecido que haxa que rescatar, nen que non se teña representado ou se poda representar
na Galiza . Que sexa o CDG
quen se embarque nese proxecto é un disparate . Na cultura é
onde se pode conseguir máis
implicación coa língua, con máis

A discusión sobre a normativa
era inevitábel e saudábel , o que
pasa é que foi negativa nos termos nos que se apresentou.
Distorsionouse e magnificouse
de forma incríbel e creouse a dinámica nefasta de que o inimigo
era quen estaba a pé de min.
Mesmo sectores moi comprometidos coa língua están convencidos de que a chave está
en resolver a cuestión lingüística e isto é profundamente falso ,
é a mentalidade de que se o galega marre non pasa nada porque vive en Portugal. Esta polémica sobrepúxose á de normalización social. Os que non somos reintegracionistas pasamos
a ser inimigos da língua. Creo
asimesmo que habia potencialidades de cara ao achegamento
ao portugués que estaban na
norma oficial e que non se desemiolveron , por inércia, porque
esta polémica botou atrás a
moita xente ... Hai que dar pasos
como recurrir ao portugués para
o vocabulário científico técn ico.
Só se poden tirar benefícios do
intercámbio lingü ístico co mundo lusófono . Podo entender unha párte do malestar dos reintegracionistas na medida en que
eses pasos non se deron, ai nda
que esaxeran. +
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Sinálase ~as 1Xornadas de Ecoloxia eMeio Ambiente organizadas _por AD~GA

A Xunta incumpre a sua Leí de Resíduos Sólidos Urbanos
90-- PAULA CASTRO

Logo de publicarse no DOG a Lei de Resíduos Sólidos Urbanos, o
pasado mes de Setembro, o plano Sogarria .debia entrar en vigor
nun prazo que extinguia odia 3 de Decembro. Pero as modifica.:.
cións que está a sofrer este plano para axeitalo ás direitivas medioambientais da UE e poder recebir .as axudas comunitárias e as
dificultádes técnicas coas que se atopa a própria administración
galega provocaron que xa vaian máis de tres meses desde que se
cumpriu esa data. As repercusións dos distintos planos de tratamentQ do lixo foron analisadas, entre outros temas, ·durante
as I Xornadas Galegas de Ecoloxia e Meio Ambiente organizadas
por ADEGA entre os dias 26 e 29 de Marzo na Coruña e Oleiros.

Xesus Domínguez
Portavoz Nacional da ANOC

que ao final, para incineración
O polémico plano de tratamento
de Resíduos Sólidos .Urbanos
·quedari"an só 370.000 toneladas.
(RSU) aprobado o pasado ~no
está a complicar máis que faciliResulta incongruente que pésie
tar as previsións da administraquedar cantidade de lixo por
ción. Por unha banda, e tal e
baixo das previsións, Sbgama
como se viña anunciando desde
manteña a .sua intención de
había meses, a
construir unha
dispersión do hápranta incineradora coa mesma cabitat dificulta a
- pacidade que a
recollida do lixo.
compost
Pola outra, mendeseñada nun
tres non se leven
·princípio. Seguné necesário,
a cabo as modifido Manuel Soto,
en contra do que · presidente de
cacións que axei~
ten o proxecto as
Adega, esto só
opina a Xunta,
direitivas europepode iodicar que
as a Xunta non
porque o 40°/o do "ou non chegan a
recebirá subvencumprir as suas
solo galega está
ción algunha proexpectativas ou
ceden te da conon van reciclar
por baixo do .
munidade.
as cantidades .
que din pam .asemínimo preciso de gurar
Alén diso , para·
a incineasegurar a rendamatéria orgánica. ración" .
. bilidad,e do proxecto, Sogama
Pero mesmo faprevia a incinecendo cadrar as
ración dun mínimo de 475.000
cantidades de lixo para poder
toneladas de resíduos. Sen em·manter a viabilidade do proxecto
gánica. Sen embargo, segundo
bargo, as cifras que se barallan
de incineración, está por aprobar
os estudos realizados polo catena actualidade contradín esta
a redacción definitiva da lexislaprevisión. Ás 800.000 toneladas
ción estatal en matéria de RSU, _ drático de Edafoloxia da Universidade de. Santiago, Francisco
de RSLJ. que se producen anualque prevé a obrigatoriedade de
Díaz Fierros o nível óptimo mínimente na Galiza haberia que
reducir como mínimo un 10% do
mo de m~téria , orgánica no solo
restarlle as 140.000 procedentes
lixo. De ser así, Sogamá te ria
da c.idade da Coruña e os conceainda menos cantidade de resí- _ é dun 6%. Das -análises realizadas nos solos galegas tfrase que
llos da comarca que se aderiron
duos para queimar, quedando
ao plan-o alternativo a Sogama. A
cunha cantidade definitiva de . o 40% está por bai?<o dese índiesa cantidade haberia que enga29.0.Q:oo. toneladas, co que a ce e calcúlase que se precisarian 13 milfóns de toneladas de
dirlle as 30.000 toneladas do·Mdpranta de Cerceda só aseguraría
matéria orgánicci para cobrir o
rrazo e clo Barbanza e as· 20.000 · a metade das suas necésidades.
déficit actuaL Díaz Fierros sinala
da Costa da Marte e da--llla de
ademais qi¿e o ritmo de perda
Utilidade ~Q compost
Arousa. Segundo isto, da cantianual de matéria orgánica nos
dade inicial, .Sogama só quedaria
solos agrícolas é do 1 %.
cun total de 61 Q.000 toneladas · Para xustificar a necesidade do
de lixo. Pero ademais, na sua in-prox·ecto -de Sogama desprestixiar os planos alternativos de . Os cálculos realiZ9-dOS por Adega
tervención, o Director Xeral de
neste sentido cohcluen que de
Calidade e Avaliación Ambiental
tratamento de resíduos., como o
da Xunta de Galiza, Francisco
existente no Morrazo, a admjnis- . reciclarse toda-:a_· matéria orgánica resultante dos ·_RSU conseguiPan-Montojo, anunciaba a inten- . tración argüiu gue no'n haberia
rí anse entre } 30 ·ou 140. 000 toción de re.ciclar entre uri' 40 é un _- onde eq:ipreg<¡lr_o éo_mpost resul50% do tQt~I dos res~91:10;;,-polo __.,: .. tante da reciclaxe ~a r;natéria o_r-. neladas de compgst ao ano. Con
esta cantidade tardaríanse ainda
uns- 90 anos en satisfacer as ne,' ~:.
cesidades de matéria orgánica
dos solos de uso agrícola.

'O insubmisos non
solicitamos o indulto nen o
queremos, só desexamos
deixar de ser delincuentes'

a

o

e

•

a

: : ... . .

É propaganda, cando menos
fraudulenta porque é unha
verdade a médias. O indulto é
parcial e só afecta á pena de
cárcere, pero segue permanecendo a inabilitación absoluta durante toda a condena
para o exercício de cargos
públicos, o sufráxio activo e
pasivo, as bolsas e os traballos para a Administración.
Non poden renunciar ao indulto?

reciclaxe e pontos limpos. Nas
vilas e cidades proponse a recollida seleitiya de papel, vidro
e envases lixeiros, con contenedores específicos e a compostaxe en prantas e nas zonas rurais poténciase a autocompostaxe e a compostaxe a pequena
escala, derivando o resto a vertedeiros controlados de inertes.
Segundo este plano, as cidades
contarian cunha pranta de clasificación de envases lixeiros e
as principais vilas cunha pranta
integral de reciclaxe.

O plano non só prevé a reducción, reutilización, reciclaxe e
sistemas de recollida senón que
mesmo contempla os méios e
orzamentos que serian necesários para poñelo en marcha e
cun "r:?rograma de sensibilización
e outro de promoción de mercados para o compost e materiais
reciclábeis. Segundo estas previsións, no horizonte do 2005 o
- plano _permiti!ia ·acadar unha reAlternativa a Sogama
ciclaxe do 60%, unha redución
en peso do 67% e de volume do
No dé~cbrsq :c,fas-_Xqr,.nad9.S, Ade:- . 85.%,, obxecti~os que.~e ir-ira,n in;:,. :' ~~ · ~· ,/ · ga·,apfesent0u -t:ihtta ·: alt.~rnativa · crementando .nos 15 anos de vi.:._
ecolG>xica ao plano Sógama na
xéncia do plano.
Manipulaci6ns
. que se adapta a r~collida seleitiva e as alternat1-v9s de trata- Comparando as emisións de
ideo lóxk.as -saberes:· ·._ .- -. mento ás car8:cterísticas de ca- resíduos tóxicos, o _plano. Soga, .·
· '
-·
·
· . da ·zona. Partindo dun modelo
ma superaría .as 87.000. tanela~
científicos ·e ·
básico estabelécese-unha distri- · das anuais .mentres que na al~
· ·
·. . · .;'
bución territorfal na-que se. conternativa. elaborada por -Adega
obras de arte
sideran tres tipos."de .comarcas·:
só chegaria ás 7~500 toneladas. No que respeita as emide Lourdes Méndez
cidades, principais··vilas e pequenas vilas, diferenciando as
sións de gases acedos, SogaCAMPUS
zonas rurais do ámbito urbano.
ma produce 1.750 toneladas,
chega aos 15.000 quilos de
Pártese da separación en orixe
metais pesados e acada case
de matéria orgánica compostáque 45 :000 metros cúbicos de .
-bel e materiais inertes recicláaugas residuais mentres que
beis, ademais da recollida seno plano de Adega non se pro- ·
parada dos elementos tóxicos
duciria contam'inación en nenED I CIÓNS
AllOSA'Dllll.A
no que define como parques de
gón dos tres casos.+
,- . . .. '

.Os labirintos
·,'\ < -::. do carpo

t~

O Governo ven de anunciar
o indulto para os insubmisos, que opina?

.

••

A

•

Non se pode, como moito podemos rachar o telegrama que
o comunica. Non o solicitamos
nen o queremos, o que desexamos é deixar de ser delincuentes e para iso é necesária
a verdadeira despenalización
da insubmisión, incluindo as
penas de inabilitación .
É pior o cárcere ou a inabilitación?

O próprio Código Penal e o
mundo xurídico consideran
que as penas de cadea inferiores a tres anos son menos
graves que as inabili1acións
absolutas, co cal o Código Penal incorre nunha contradición
grave no tratamento dos insubmisos. lso ou é un erro ou
trátase de agravar a represión.
Di reprimir máis?
lnténtase reprimir subtilmente. A estratéxia da insubmisión e do cárcere callou na
sociedade porque se loitaba
éontra unha leí inxusta. Cos
insub'misos inabilitados, pero
fara da cadea, dá a impresión
.de non haber represión, pe~o
s.ubsiste. Cando. remate o
Servizo Militar Obrigatório,
continuará habendo insubmisos cumprindo penas de inabilitación.
Que conquire a política dos
indultos?
Desviar o debate de fundo, que
afecta ás necesidades da defensa. Queren impor un Exército profisional e os seus mentores r10n se poñen de acordo,
hai diferéncias de milleiros de
soldados.-.en'tre unha proposta
e outra. Nós, os pacifistas, queremos desmilitarizar a sociedade, suprimir o Exército. •
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Concentración en Caldas despois da Xunta adxudicar as obra$ do encoro do Ümia

O PSOE.queda coa
alcaldia de Ribas de Sil
nunha moción de censura

'Viviremos temendo
a rotura_da presa sobre as nosas ca,bezas'
xa baixaria, pero isto·vai ser diferente". -Ela quer seguir vivindo
tranquila ''ter saude e non esperar a que veñan plagas de mosquitos ou padecer de asma".

-0- PAULA ei::RGANTIÑOS

"Teño moitos anos e quero seguir vivindo en Caldas, dormir
tranquila, sen pensar que algun
dia pode romper a presa de cemento que intentan construir
por riba das nosas cabezas. Os
tres concellos levamos moito
tempo dicindo que non queremos o encoro, por que nos tan
isto?". Quen asi fala é Tareixa
Serra unha das vicitias que o
Domingo 29 participou en Caldas na mobilización convocada
pola Coordenadora Antiencoro no Úmia, logo de a Xunta
adxudicar as obras ás empresas Dragados e Abencosa.
Pésie a treboada que ameazou
durante toda a tarde, perto de
duas horas permaneceron os viciños de Caldas, Cuntis e Moraña
no cruce do Palmeiral provocando
importantes retencións na estrada
que une Santiago e Pontevedra.
Están dispostos a seguir mobilizándose porque, segundo comentaba máis de un, "de nada vai
servir que a xustiza nos dé a razón no futuro se para aquela o
encaro xa esta feito". A concentración coincide coas declaracións do governo portugués de
que vai suspender as obras na
parte portuguesa do encaro do
Sela porque sospeitan que o estudo sobre impaFto ambiental pode ter erras. No Umia a Xunta nunca fixo un estudo do impacto ambiental nen analisou as consecuéncias que para as termas de
Caldas e Cuntis pode ter o encero.
"Guiña e o señor Fraga saben
ben o que fan -comenta Miguel
López, un viciño de Cuntis. O
encero non vai ser para levar
auga ao Salnés como din eles,
isto faise para encherlle máis os
petos a Fenosa". Laméntase de
que a causa disto "moita xente
teña que vender as vacas ou
deixar de traballar, porque lle
quitan as terras''. A sua beira
escóitao un dos máis de 1.500
viciños aos que Augas de Ga/iza lles expropriou as terras.
Igual que o resto dos afectados

O Martes 31 de Marzo o
PSOE arrebatou ao PP a
alcald.ia de Ribas de Sil co
·apoio de un concelleiro elei,to
na lista popular pero que .hai
, tres me_ses abandonou o seu
grupo en compañia doutro
edil máis, o cal non asistiu
ao pleno da moción de
censura ainda que si asinara
.
a solicitude d.e moción.

"Tampouco explican aos viciños
de Caldas en que consiste o Proxecto Bruselas -lembrouse no comunicado lido durante a concenración- Desde Coordinadora
tense denunciado que existe un _
proxecto para a construción dun
. muro de formigón de até 4 metros
de· altura polo cent~o de Caldas
como prevención contra unha hipotética rotura da presa. Trátase
dunha medida de seguridade que
impón a Unión Europea para
aquelas presas que se consideran perigosas para a povoación.
Ninguén quer talar do tema. Agora resulta que o proxecto desapareceu ·dos despachos da Xunta".

a

Os viciños temen que a xustixa lles de a razón co encoro xa construido.

e os alcaldes dos concellos, este viciño de Troáns negouse a
asinar as actas de expropriación. "Nen sequera me notificaron nada", comenta. "Fixemos
unha reclamación porque no
plano aparecia a nosa finca pero a nós tampouco nos mandaron notificación algunha --engade Carme Oubel, unha viciña de
Moraña. A xente .segue traballando as terras. Se non tes notificación de conforme che van
expropriar, por que vas deixar
de traballalas?".

a auga subia unha escaleira
meu pai diciame que non me
preocupara, que asi como sube

"A Maraña aféctalle polas expropriacións, pero todos os efectos
que vai ter en Caldas non os
irnos saber realmente até que a
auga esteña embalsada -explica
Carmen. Daquela irnos lamentarnos moito máis do que agora.
lmaxina que reventa o encaro,
Caldas parará en Cambados".
A posíbel rotura das paredes da
presa con capacidade para
6.280 millóns de litros de auga e
que quedaria ubicada a 126 metros de altura sobre o nivel do
mar, cando a altitude de Caldas
é de 24, non é a única razón que
alarma aos viciños. A construción da presa provocará un incremento de 23 dias de néboa
ao ano. "Nunca nos asustamos
coas riadas -explica Tareixa Serra-, vivo ao lado do rio. Cando

Nos tres _c oncellos espérase
que o Tribunal Superior de Xustiza (TSX) remate de estudar os
oito contenciosos administrativos -seis apresentados polos
concellos, un por vários proprietários e outro pola comunidade
de montes de Maraña- cos que
se pide a suspensión cautelar
da obra. "Confiamos en que o
TSX teña en canta, alomenos, o
recurso no que se· denúncia a ·
falla de xustificación para declarar a obra de utilidade pública,
dado no que se fundamentan
as expropriacións forzosas",
canta Paloma Fernández, da·
Coordinadora. No 95 denunciaron que as características do
encaro poñian de manifesto a
sua construción para o aproveitamento hidroeléctrico, pero- a
Xuntá negouno sempre. Sen
embargo, o mesmo 22 de Outubro do 1997 en que o Executivo
sacou a concurso ·esta ·obra,
convocou tamén a concurso a
concesión para a explotación
hidroeléctrica. "Sabemos que
xa lla deron a· Cortizo -comenta
Paloma Fernández- pero este
tipo de concesións pódense
vender e mercar. Finalmente
será para Fenosa, que foi a que
impulsou o encaro".•

Unha iniciativa lexislativa popul~r
pede a supresión da peaxe entre Vigo e oMorrazo
O Luns 30 de Marzo os integrantes da Comisión Cidadá para a Iniciativa Lexislativa Popular
para a supresión da peaxe de
Rande asinaban o documento
para comezar a campaña de recollida de 15.000 sinaturas para
elaborar unha proposición de leí
que aprobe o Parlamento galega. A proposición instarla á Xunta a levar ao Congreso a supresión da peaxe da autoestrada A9 no Morrazo con destino a Vigo
e con procedéncia qesta cidade.
A C~misión, nacida xusto unha
semana antes, está integrada

cativas". O argumento esgrimido no Morrazo para pedir a supresión da peaxe no treito até
Vigo e viceversa está na dependéncia que a comarca ten
desta cidade -as relacións laborais, educativas ou de saude
son tan estreitas que, por
exemplo, o Morrazo está emarcada na área sanitária de Vigo.
Ademais da dependéncia, está
"lsto é o inicio dunha campaña · o feíto de que a autoestrada é a
única via para chegar a Vigo,
que primeiro recorre á via- institucional através da iniciativa lexa que empregar a estrada _imx ís la tura pop Ülar -explicou
plica dar un rodeo por toda a
ria e investir máis de unha hora
Cándido Pena-, despois virán
de traxecto en automóbil.
outro tipo de medidas reivindipolos alcaldes de Bue u, Cangas
e Moaña, os grupos políticos
das corporacións dos tres concellos e un feixe de asociacións
e colectivos sociais do Morrazo.
Esta campaña é resultado unha
iniciativa do portavoz socialista
en Moaña, Cándido Pena, que
foi asumida polos entes locais
do Sul da comarca.

Por outra banda, a supresión da
peaxe no treito entre Pontevedra
e Vi_go tamén -é obxecto de reivindicacjón por parte outros colectivos, pero neste caso o motivo non é o illamento das duas cidades, xa que a distáncia quilométrica por estrada e por autoestrada é practicamente a mesma.
Once mil coches diários empregan a autoestrada entre Vigo e
o Morrazo e en 1996 Autoestradas do Atlántico recadou 6.000
millóns de pesetas neste tramo.
A peaxe no devandito treito é de ·
150 pesetas.•

A razón para o cámbio que
empregou o PSOE foi a
ingovernabilidade do
concello despois de quedar
en minoria o alcalde. O novo
rexedor é Miguel Sotuela e o
sainte Xosé Rodríguez.
Tamén nun concello
próximo, en Pobra de
Brollón, producíronse
cámbios, ao demitir o seu
alcalde, António Árias
Armesto (PP), antes de ser
inabilitado por
irregularidades en obras de
comunidades viciñais. •

Peden a cesión a Ferrol
dun edificio
de Defensa case en ruinas
Ante a situación de
abandono do edif·ício de
Monteventoso,
propriedade do Ministério
de Defensa, o deputado
nacionalista pola Coruña
Francisco Rodríguez
apresentou unha
proposición non de lei
para qúe o Ministério de
Defensa ceda en precário o
devandito edifício antes de
que sexa unha ruina
irrecuperábel. O imoble.
comezou o seu proceso de
deterioro cando o
observatório foi .trasladado
ao Montefaro. Tanto os
viciños como o Concello
alertaran do abandono do
edifício, pero Def~nsa
respostou hai tres anos
que ia seguir afectado para
o uso da Defensa.•

A Deputación
de Pontevedra aproba
as contas de seis anos
O pleno da Deputación de
Pontevedra, celebrado o
-Venres 27 de Marzo,
aprobou as cantas do
corporación provincial
correspondentes a seis
anos, cando estas teñen que
informarse e aprobarse no
ano seguinte ao exercício
que se aproba. Unha
revisión dunha parte das
mesmas por parte do BNG
-non podia revisalas todas
debido a que ao presentalas
xuntas era imposíbel unha
análise pormenorizadadestapou a existéncia de
numerosas irregularidades,
ainda que o presidente da
Deputación, Manuel Abeledo
(PP) asegurou que a
·contabilidade provincial
unicamente tiña pequenos
defectos~- •
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Autobuses eleitorais para asegurar ao candidato PP en Pontevedra

Aoposición ás Cámaras de Comércio denú·ncia~
atrancos para impedir o voto renQy~~~r
.....

Aprobado ·xeral'
. MANUELCAO

-,~·~

.~t

°* G . LUCA
Menos de un seis por cento
dos 168.000 eleitores para as
vógalias das cámaras de comércio de todo o pais votaron
na noite do martes para elexiren novos plenos. As candidaturas de oposición denúncian toda clase de atrancos
por parte das directivas continuistas para impedir o voto.
En Pontevedra exixen a anulación das eleccións ao non poder votar materialmente todo
o censo no coléxio eleitoral ·
único aberto pola dirección.

Pódese dicir que estamos diante dun aprobado practicamente
xeral no que se fixo a vista gorda diante dos importantes problemas de débeda acumulada nos casos de Bélxica e ltália. A
utilización da "contabilidade criativa" aceitando unhas cifras e
uns sistemas de contas moi discutfbeis tecnicamente obrou a
milagre de que países como España, Italia e Portugal aprobasen
o exame da converxéncia.
De todos os xeitos, hai que resaltar que os resultados exibidos
pola economía española son excelentes. A taxa media de inflación interanual en Xaneiro de 1998 foi do 1,8% frente ao
2,7% do valor de referéncia; o déficit público en 1997 foi do
2,7% do PIB frente ao 3% exixido; a déoeda púbica acumulada
é do 68,8% do PIB superando o 60% exix ido, pero comprobándose unha efectiva tendéncia á baixa; a peseta mantívo e
máis de dous anos·no SME sen devalua~ e e, finalmente, o tipo
médio de interese a longo prazo nos últimos 12 meses fo¡ do
6,3% inferior ao 7,8% de referéncia máxima.

Só celebraron eleccións oito das
nove cámaras xa que a de Tui
proclamou dezaseis candidatos
para outras tantas vogalias . A
coincidéncia entre elex ibeis e
postos a cobrer asegura a conti- .
nuid.ade do anterinr presidente.
Sánchez Franco.
Na maioria das cámaras , as
candidaturas contihu istas estraron o camiño dos votantes con
toda caste de barreiras o que da
pé para conclu ir que a nova Lei
de Cámaras de Comércio serve
na realidade aos intereses máis
conservadores , aliados das
grandes superfícies comerciais .
As dificuldades comezarón no
proceso de designación de candidatos. Nas opcións renovadoras quéixanse de que non saira
nen -un anúncio dos comícios e
que tivesen que coñecer a convocatória a traveso do boletins;
o prazo para a formalizacion de
candidaturas foi de vinte dias.
Ao facerse a Prensa eco das
protestas conta as misérias do
proceso, António. Couceiro, conselleiro de lndústria e Comércio,.
enviou unha carta aos eleitores
na que os apremiaba a votar antes que rematase o prazo.

a

Outra .dificuldade seria própria
ruindade do sistema de racada, ción de voto, coma o instalado
para Pontevedra cunha só furnéjl
para máis de 16.000 eleitores. "E
matem·áticamente imposibel que
máis de dez mil eleitores poidan
exercer o seu direito a voto en
trece horas -di Xan Cancelas
Collazo da candidatura Alternati·va do Morrazo nun escrito no
que exixe á dirección xeral de
Comércio a impugnación éos comícios-. No mellor dos casos terian que votar mais de quince
persoas por minuto, o que é imposibel- nunha consulta eleitoral
na que compre contrastar escritruras de poder e de constitución
de sociedades para verificar a representati vid ade das persoas".

O 25 de M arzo de 1998 secl unha data importante para España
e para Galiza, pois fo¡ o momento no que a Comisión Europea
decidiu que once países da Unión Europea tiñan superado os
critérios de converxéncia aprobados en Maastricht e estaban
en disposición de conver~erse en países fundadores da nova
moeda única. En realidade, só Grecia non cumpriría as condicións para: o euro sendo a vontade política dos govemos de Dinamarca, Reino Unido e Suecia, o único que impediu que estes formaran parte do grupo fundador.

Estes bons indicadores acadados pola economía española deberán sosterse a medio e longo prazo e velaí o elemento clave: o
grao de sostenibilidade neste nivel de converxéncia, unha vez
que os mec<1Pismos excepcionais acordado conxuntamente para que o maior número de países entrasen no euro deixen de ser
utilizados ao entrar en vigor os pactos de estabilidade acordado
no Cúmio de Dublín. Era fundamental que os países fundadores
do euro fosen os máis posíbeis; dado que as avantaxas do mesmo
·derivarían en boa parte da capacidade da nova moeda para
competir co dolar norteamericano nos mercados intemacionais.
mantén un contencioso como
asociado por causa das imposicións. A contrariedade dos delegados da Caixa era evidente.
En Compostela •. algúns interventores pediron á Policia que franquease o paso dos votantes cara
a turna, interrompido por membros de Novas Xeracións do PP
que acompañaban ao candidato
Xesus Asorei. Contra estas críticas manifestouse Asorei que
con·sidera que considera que a
votación foi manipulada por S.
Hevia, presidente nas tres últimas lexislatutras . "É imposibel
que 18.000 empresários poidan
votar nunha mesa só", protestou
Asorei pouco despois de anunciar que impugnaria o proc::eso.
En A Coruña tiñan direito a voto

16.348 eleitores e a última hora
do martes consideraban segura
a continuidade de Xosé António
Ouiroga. En Vilagarcia o único
aspirante á. presidencia é Manuel
Barreiro e outro tanto acontece
en Vigo con Fernando Conde.

En Pontevedra foi evidente a
mobilización urxente e compulsiva de votantes para evitar que a
oposición puidese arriar da presiPola contra, en Ferrol unha medéncia á Eládio Portela. Na cansa só, deu abondo para que vodidatura de renovación calificárotasen sen afogo 632 eleitores . · no de "cacique que leva quince
dos 9.781 que compoñen o cenanos na camara e que nunca
so, o que representa un 1,5 por
deu contas da administracion
cento do total. Cun voto tan medos cento corenta millóns de ordido, Cena/mor S.L. , do emprezamento anuais da cámara". ·
_sário e persoeiro local do PP
Román Cenalmor deixou fóra á
Falla a comunicación
Caixa Galicia, por 81 votos contra oitenta. Representantes da
Anxel García López, presidnete
Caixa en Ferrol mani festaran
da Asociacion de Empresários
grande interese en que a institude Ferrolterra e outra das voces
ción de crédito tivese delegación . críticas contra a falta de comunina cámara do Ferrol coa que
cación entre os empresários e

as cámaras . "A meirande parte
parte do empresariado da comarca coida que durante o ano
a única comunicación que a Cámara ten connosco é unha notificación para o pago da cota. A
Cámara debe ser un veiculo para a información e a formación e
producir servizos e in iciativas
para consegu ir que o empresariado sexa máis competitivo".
Xosé Bangueses, da candidatura
Alternativa do Morrazo, salienta
que entre o 70 e o 80% por cento
do censo esta formado por pequenos comerciantes e empresarios médios pero que os votos
van para os que defenden as
grandes áreas comerciais e o urbanismo comercial. "Os feitos demostraron as previsións da oposición : a Lei de Cámaras estaba
feita á medida do conservadorismo. Na sua fasquia actual, as cámaras non valen para nada: son
organos franquistas sen servicio.
Queremos que sexan representacións vivas de cada cidade, con
adscripción voluntária".
O pago obrigatorio de cotas ven
sendo a o aspecto regulamentar
máis criticado polos comerciantes desque aprobraran a Lei de
Cámaras e foi nesta campaña o
obxectivo que mobilizou por exceléncia á oposición. A recadación prevista pola nova lei non
fai , ao seu xuizo, senon retor.zar o poder caciqu il.
Xan Cancelas precisa no seu
recurso diante a dirección xeral
de Comercio que é clara a situación de discriminación que se
está a dar enre os distintos candidatos e entende "que non se
poden considerar estas como
eleccións libres!".•

A zona euro abarcará a partir do 1 de Xaneiro de 1999 un território con 290 millóns de habitantes, un 19,4% do PIB mundial
e unha cota de intercámbios comerciais do 18,6%, superando
amplamente ao Xapón e practkamente igualada con EEUU .
Aos once países do euro habería que engadir, a estes efectos, as
economías dos outros países do UE xunto cos da próxima ampliación e moitos dos futuros candidatos, configurando unha
area monetária nova que pode liderar novas iniciativas e xerar
novos deseños efectivos no ámbito das políticas económicas
clásicas que se realizan a escala global.

Cambios M.E.

'Os resultados exibidos pola
ec9nomía española son excelentes"
As avantaxas do euro están a ser -amplamente publicitadas polas
institucións e meios de comunicación e tamén abondan os espácios informativos para facilitar a transición· da peseta ao euro ás
empresas e particulares. O traspaso da política monetária do Banco de España ab Banco Central Europeo terá máis avantaxas ca
inconven ientes _e a existéncia do euro pode facilitar e potenciar
os fluxos de investimento produtivo unha ve;z-descubertas as capacidades e posibilidades de negóé:io existentes na nosa terra. •

ECONOMIA

13
NQ 824 - ANO XXI

ANOSATERRA

2 DE ABRIL DE 1998

Avocefro dó.PP laiase de que 'aqui se fala de máis dos gadeiros galegas'

.O PP rexeita no Congreso
un ha·moción do BNG contra a supertaxa ·
-eles si, nós desde lago non- si
son os verdadeiros responsábeis dos excedentes", acrescen. tou o deputado nacionalista.

°*MANUEL SEOANE

Loyola del Palacio di rexeitar a
OCM do leite, pero o PP votou
no Congreso contra unha moción apresentada polo BNG na
que se defendia o incremento
da cota do Estado español até
igualar cando menos a produción média europea por e>(plotación e na que se instaba ao
Governo a que non fixese recaer a supertaxa nos gadeiros.
A maioria que soergue o Govern o votou contra a parte
central da moción e só deu o
seu apoio ao encabezamento,
no que se facia alusión a que o
Governo debia adoptar as
medidas precisas para garantir
o aumento da cota até acadar
o nível de produción actual
do sector no Estado Español.
"O Governo non acredita no sector e aposta con clareza por seguir as directrices da Unión Europea. E os ditados de Bruxelas só
perseguen defacerse dun perigoso competidor interno, Galiza",
denunciou Gu ill arme Vázquez.
"Aqui fálase de máis dos gadeiros galegas, pero que me din
vostedes dos asturianos , dos
cántabros, dos bascas, que ainda
que estañan en condicións ben
diferentes tamén son gadeiros?",
afirmou a voceiro do PP Alícia
Castro Masaveu. A moción acadou o apoio de PSOE e Izquierda
Unida e o BNG mesmo emprazou ao Governo a que empregue
o dereito de veto se for preciso.
O BNG aproveitou o debate para

"Perante esta situaQión, que nos
propón o Governo? Dicer no fundamental que cómpre facer o
que nos manda a Unión Europea
e ¡;ipresentar un plano de modernización e mellara da .competitividade do sector lácteq que francamente dá pena, porque as súas liñas mestres consisten en
mellorar as fórmulas para ·cobrar.
a supertaxa aos ·gadeirós", analisou o parlamentário nacionalista.
A política deseñada polo Ministério será letal para o sector .sempre de acordo coa avaliazón do
BNG: "O que nos aterece a ministra é a vella receita ao abandono da produción. E-nós · o que
estamos a defender é xusto o
contrário : o direito dos gadeiro~
galegas a viveren dignamente do
seu traballo".
Os dirixentes das Comisións l.abregaJ protestaron diante do Congresó contra a polica
agrária do Govemo Central.
BENITO / VOZ NOTICIAS

emprazar ao Governo a que se
opoña frontalmente á nova OCM
do leite e a que se empregue o
direito de veto ante a Unión Europea se for nece.sário. "O deseño da OCM do leite consiste basicamente na redución dff prezos nun 15 por cento e no incremeto lineal de cotas nun 2 por
cento en todos os estados para
compensar a baixa dos prezos",
lembrou Guillarme Vázquez, para quen resulta evidente que "ao
se aplicar un aumento lineal as

diferenzas entre os Estados vanse ver augdizadas, sempre en
contra dos nosos intereses·~

Na súa intervención, o deputado
do PSOE Xosé Blanco anunciou
a intención do seu grupo de solicitar a comparecéncia do presidente do Governo, .J osé. María
Aznar, para que "explicase ante
a Cámara o seu fracasó na negociación sobre a OCM do leite".

O sistema de cotas teria ademais data de caducidade, presumibelmente o ano 2006. "Que
A voceira do PP a asturiana Alisenso ten entón manter unha
cia Castro alegou que o partido
política tan restritiva e coactiva
que dá suporte ao Governo non
fronte ao sector. Se o reducimos
pode deixar de aplicar a superna sua capacidade produtiva se
taxa, "porque hai unha normatille aplicamos-a supertaxa, está- ' va da Unión Europea que nos
moslles entregando o noso merabriga como Estado sócio e que
cado a aqueles Estados que
hai que cumprir".+

OS INSULTOS DA MINISTRA
LIDIA SENRA

A Ministra de Agricultura declarou o pasado
dia 25 no Congre o do Deputados, en resposta a unha interpelación do deputado do BNG,
Guillerme Vázquez sobre o leite, que "os 'galega non queren vivir do leite" e que "o principal problema en Galiza e que os agricultores,
debido ao en ve llecimento, non teñen vocación de vivir da explotación gandeira e producen leite como complemento a outras actividades". Máis adiante dixo que é preciso "xente
nova que aposte de verdade pola produción,
que teña explotacións de dimensións rendábeis, xenere leite de acorde coas condicións
hix iénicas requeridas pola UE e que non traballe só a tempo parcial". Ante estas declaracións o SLG quere manifestar:
1.- Que estas afirmacións son totalmente falsas. A Ministra sabe que en .G aliza hai máis de
70.000 persoas que viven de xeito directo e
con adicación exclusiva de producir leite.

ta da que dispoñemos. As nasas explotacións
non poden viver cunha cuota média de 35.000
Kgs/ano. lsto significa que os labregos e labregas
reciben po~o seu traballo unhas 400.000 pts/ano
de média. E dicer, reciben menos da metade do
salário mínimo interporfesional, e de aqui haberia que descontar ainda
as amortizacións dos investimentos.
4.- Queremos recordarlle
á señora Ministra, que se
· neste momento non hai
máis mozos e mozas que.
queiran incorporarse- é
pola falta de perspectivas
e pola inseguridade que
xera o sistema de cuotas.

non dubidan en vendelo a cámbio do aceite.
6.- En Galiza os labregos e labregas, producimos leite de excelente calidade para o consurr:io e, se ternos problemas coa normativa europea é precisamente porque nen o Ministerio
nen a Conselleria fixe- '
ron o que tiñan que facer para resolver problemas que afectan seriamente. Como exemplo
citar que, a estas alturas
segue habendo· sérios
problemas' coa electrificación. Ainda nos falta
saber onde foron parar
os 2.000 millóns de pesetas prometidos pola
Consellerfa de Agricultura no seu dia para investir nun Plano de mellara da caÜdade.

'Se non hai máis mozos
. .
que queiran incorporarse
é po la falta de
perspectivas e pala
inseguridade que xera o
.
de cuotas "
sistema

5.- Queremos manifestar
asimesmo que uns produtores e produtoras que
ademáis de preocuparse
2.- Que en Galiza hai moita xente nova que
7 .- Que en Galiza so n
pola produción -de leite,
ten apostado pola produción e que ten feito
precisamente as explotason capaces de asumir a
grandes esforzos en inversión . Que as nasas excións que mvestiron para
responsabilidade de ·deplotacións veñan investindo desde o ano 93
~
acadar unha .dimensión
fe nder o sector lácteo
na fealización de melloras, máis de 7.000 migalego durante 13 anos loitando contr¡:¡_ ,o s is~ .rendábel, tal e como dí a Ministra, das máis
llóns de pesetas ao ano pon de manifesto que é
tema de cuotas; son labregos e labregas profe- . afectadas pola incapacidade e falta de vontade
un sector con gañas de tirar para adiante e que
. sionais que saben o que fan,_o que qLlere.n e o .política dela mesma para defender o lexítimo
confia en ·t er un futuro.
que precisan e, en todo caso, moito máis res-- . direito a producir do Estado Español.+
3.- Que o principal problema das explotacións' ponsábeis co seu país e coa sociedade galega
LIDIA SENRA é Secretária Xeral do S.L.G.
que a própria Ministra e o proprio govemo que
deleite .en Galiza segue sendo a cuota miseren-

Os sindicatos mobilízansé
por unha negociación real
sobre o emprego
O Xoves 2 de Abril
concéntranse eñ Santiagt3
delegados·de -UGT, CIG e
CCOO para exixir unha
negociación real do Plano de
Emprego por parte da Xunta.
As tres centrais peden ao
governo galega que no plano
incluia compromisos
económicos, emprego público,
xunto con rnedidas industriais e
medioambientais concretas. Os
sindicatos xulgan que as
negociacións e_ntre eles
mesmos, a Xunta e os
empresários encóntranse neste
momento en ponto morto. ·
Fontes dos traballadores
condiran que é posíbel vencer
as r~ticéncias da patronal que
polo de agora oponse á reducir
a xornada latmral. Entre as
demandas dos representantes
dos traballadores encóntranse
ademais os planos sectoriais, a
formación profisional e o
emprego rural. •

Concentración a favor
dos expedientados
por Caixa Pontevedra
A direción de Caixa
Pontevedra incoou
expedente aos catro
representantes sindicais da
CGT nesta entidade, con
ameaza de despido. A
direción da Caixa tomou
esta medida incomodada
pota publicación dun
boletín sindical que critica a
· sua xestión. A CGT, en
cámbio, considera que se
trata-dun paso máis no
clima de sancións incoadas.
Este sindicato xulga que en
Caixa Pontevedra non ·
gostan as críticas á fusión
prevista con outras caixas e
nomeadamente eón Caixa
Vigo. Unha concentración
de traballadores diante dos
locais de Caixa Pontevedra,
o pasado dia primeiro, veu
protestar contra estes
casos de represión sindical.
Segundo a Confederación
Xeral do Traballo, en Caixa
Pontevedra son frecuentes
as irregularidades no
tocante ás horas extras, uso
indiscriminado de
·
contratacións eh precário e
imposición de horários
irregulares.•

Manifestación na Coruña
contra a privatización
da Tabacalera
Máis de duas mil persoas
participaron o pasado Luns sia
30 nunha manifestación contra
a privatización da Empresa
Nacional de Tabacos que
afectará á fábricá emprazada
na Coruña, unliá factoria
emblemática na história laboral
de Galiza. A compañia
privatizada reducirá en 1.700
•traballadores o seu cadro de
persoal, pero non se sabe
ainda cantos deles
corresponden á fábrica
coruñesa. UGT criticou a
privatización e asegurou que
"que pon en perigo o emprego
e aumentará o contrabando".•
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Dous rapaces qo Groye son-Oetidos por inxuriar
á Garda Civil durante oEntroido

Unha noite no cuarteliño
polas coplas do Entroido
Xa pasou máis de un mes do
Entroido pero ainda se vive a
resaca. Polo menos, no Grove. O Xoves 26 de Marzo a
Gárda Civil detivo a dous mozos desta vita acusados de
calumniar ao corpo da Benemérita nunhas coplas do Entroido. Despois de pasar polo
xulgado, os rapaces non saben que vai suceder e se serán citados máis adiante. Nas
suas coplas sinalaban que no
Grove non se pode plantar
marihuana pero tampouco se
remata co tráfico de drogas.
A faneca esfameada é o nome
dun colectivo grovense do que
forman parte desde rapaces moi
novos até pais de família. Teñen
un local onde se reunen e no
Entroido forman unha comparsa. As letras das suas coplas,
como as do resto das comparsas, circularon por toda a vila
durantes os últimos dias de Febreiro. Nalgunha das estrofas
cantaban que nós ternos uns picoletos que andan por cuerda,
joden a gente honrada; dejam á
merda. Este povo sempre che
foi un pocuco raro, non podes
cultivar e podes pi/halo. Já me
vou, eu já me vou, já non hai
donde cultivar, ' já me vou, é
máis fácil traficar. O dia 26 de
Marzo na noitiña alguns dos
membros da comparsa estaban
reunidos no local cando se enteiraron de que un int?grante de
A faneca esfameada acababa
de ser detido pala Garda Civil e
levado ao cuarteliño, segundo
relatas dous mozos membros
da comparsa. "Primeiros soubemos que levaran a un e seguido
dese detiveron a outro. Os que
estabamos reunidos subimos ao
cuarteliño. Os gardas tiñan os
dous nomes nun papel e o único
que nos dixeron é que estaban
detidos por inxuriar e calumniar
á Garda Civil. Nós entendimos
que se ese era o motivo tiñan
que deternos a todos os que formamos parte da comparsa, pero
eran os seus nomes os que tiñan apontados", sinalan. Os detidos son Leonardo Benavides e
David Domínguez.
Os dous mozos pasaron a noite
no cuartel. Tamén o resto da
comparsa, que velou esperando
a sua saida. Pala mañán trans-
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asoc1ac1on.
recreativa de
Sal).fiago para
legalizarse
Os promotores da asociación
Arec Trade, en Santiago, te,
ñen problemas para legalizala.
Desde a consellaria de Xustiza
denegouse a solicitude por pri,
meira vez considerando que ti,
ña un carácter político; no se,
gundo intento, acúsanos de
falsear a data na que se consti~
tuiu a asociación ademais dou,
tras imprecisi6ñs. Ramon Va,
rela Puñal, viciño de Campos,
tela e un dos promotores de
Arec Trade ven de apresentar
un recurso ao conselleiro de
Xustiza e Interior para que,
dunha vez, acepten os estatu,
tos apresen.tados.

ladáronos ao xulgado de Cambados onde foron interrogados
polo xuíz. "Ali perguntáronlles
'de todo antes ·de soltalos e agora non saben se haberá consecu éncias posteriores. Non nos ,.
parece casual que un dos detidos veña de cumprir dezapito
anos e viva coa sua família, o
cal lle pode traer máis complicacións. Podian ter levado a calquera de nós, que somos maiores ·e vivimos sós", cantan estes
dous membros da comparsa,
quen opinan que orde de detenA primeira vez que os remiti,
ción non saiu do cuartel do Gro· ron á consellaria foi o 17 de
ve. "Pensamos qüe, ao pasar un
Novembro. Mantiñan o seu
mes desde o Entroido, tiveron
fin de realizar "actividades cul,
que ser ordes de mandos supeturais, actos, manifestos etc de
riores", din.
todas clases, pero especial,
mente os relacionados coa de,
O caso da paródia da Garda Cifensa e promoción dos valores
vil chegará ao Congreso a tracolectivos: língua, cultura, au,
vés dunha pergunta que o deputoidentificación, autogoverno,
tado do BNG, Guillerme Vázetc".
A consellaria entendeu
quez. Asimesmo, no, Parlamenao citar como un direito colee,
to, outro deputado nacionalista,
tivo o autogovemo que as ac,
Francisco Trigo, perguntará sotividades culturais, deportivas
bre as razóns que levaron a deter aos dous rapaces.+

e recriativas ian destinadas a
conquerilo. Aconsellaba que
se dirixiran ao rexistro de aso,
ciacións políticas e non ao de
asociacións de réxime xeral.
De non ser asi, sinalaba que os
estatutos ·podian ser rexeitados
ao non ter fins determinados.
Esta calificación ven do regu,
lamento franqwsta, de 1964,
como un xeito de delimitar o
direito á asociarse. Xa na se,
gunda solicitude, se enviaba a
mensaxe de que "que non os
guia nengun móbil político
nen de participación en ne,
gunha actividade que poda ter
tal carácter senón única e ex,
clusivamente un fin cultural
recriativo". De calquer manei,
ra, lembra ·Ramón Varela Pu,
ñal, que legalizarse non signi,
fica ser "fiscalizada" pola con,
sellaría mentres non se persi,
gan fins considerados delitos.
O departamento tamén obxec,
tou que nunha parte dos esta,
tu tos se inscriba como aso,
ciación Arec Trade e noutro
como asociación recriativa
cultural Arec Trade.
De calquer maneira, introdu,
ciron as correcións pero a con,
sellaria denegou o visado para
os estatutos e a inscripción da
asociación. Expon que se falsi,
ficou a data da primeira reu~
nión; na primeira solicitude
púxose Novembro e na segun,
do Setembro. Varela Puñal si,
nala que ao ter gravado no or,
denador o borrador dos estatu,
tos con data de Setembro,
deuse un erro, o cal está dis,
posto a rectificar. Segundo
alega, non ian ser tan pouco
lúcidos para cambiar as datas.
Pero ademais din desde a con,
sellaria que hai que especificar
o regulamento interno da aso,
ciación; o recorrente négao e
sinala, neste terceiro intento,
que o artigo 22 da Constitu,
ción di que "as asociacións
constituídas ao amparo <leste
artículo deberán inscribirse
nun rexistro só a efeitos de pu,
blicidade". •
·

Condean ao concello
da Estrada e á Xunta
a pagar 250 millóns
a un tetrapléxico
Desde hai máis de cinco
anos Xosé Luís Cerviño
Figueiras pleitea para acadar
unha indemnización que
compense, en parte, a sua
tetraplexia causada por un
accidente de moto. En Xaneiro de 1992 chocou cunha árbore caida nunha pista do
concello da Estrada, feíto
que o levou a unha cadeira
de rodas. Reclamou diante
da Xunta -e do concello sen
resposta polo que
emprendeu a via xudicial reclamando 250 millóns de pesetas. O xulgado de primeira
instáncia de Pontevedra
fallou ao seu favor pero a Audiéncia Provincial eximiu a
responsabilidade da Xunta. A
defensa de Xosé Luis Cerviño apelou ao Supremo, que
ven de condear á Xunta e ao
concello a pagar a cantidade
solicitada.+

Mobilización
contra as agresións a
homosexuais en Santiago
O Sábado 28 de Marzo celebrouse en Santiago un concentración convocada polo
Comité Cidadán Galego Anti-Sida en repulsa das agresións que, desde hai uns
meses, veñen sufrindo diferentes persoas na cidade
pola sua condición
homosexual. O comité
denunciou un proceso de
ensalzamento da agresividade nos últimos anos que
se pon de manifesto "no
uso da violéncia por parte
dos meios de
comunicación como reclamo para conseguer máis
audiéncia ou vender máis.
Irnos ficar neste caso
tamén agardando a que suceda algun episódio aínda
máis desagradábel para
chamar a atención sobre as
continuas agresións a persoas por razón da sua preferéncia sexual?". A
concentración estaba
apoiada polos colectivos
de homosexuais e
lesbianas da Coruf'ía e Santiago.+

As indústrias tabaqueiras
pagaran ma1s
de 78 billóns
pola inmunidade legal
I

I t

Ainda que pendente de aprobarse no senado, os mandatários estadounidenses e as
grandes comp_
añias tabaqueiras chegaron a un acordo polo
que estas pagarán máis de 78
billóns de pesetas en vintecinco anos a cámbio de rematar
coas demandas legais contra
elas. Contémplase a elaboración dunha lei que proiba que
prexudicados polo consumo
de tabaco denuncien ás
empresas. Ademais disto, as
- compañias poden subir o pre- zo do tabaco e manteros níveis de nicotina para segurarse a adición dos fumadores.+
1

A. IGLESIAS

Protesta contra os barcos da Armada.

Un grupo de antimilitaristas concentráronse, o Xoves 26. de Marzo, no porto de Vigo para protestar pala entrega da bandeira de combate ao novo buque da Armada "Patiño". A policia antidistúrbios retirou aos mozos que p~otéstaban do recinto portuario. Na fotografia, un dos membros do Movimento de Obxección de Consciéncia é expulsado da Z?na.
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Os terreos militares
poderán ser ~edidos
de balde
:; 'se non teñen válor . Unha reforma da Xeréncia de
1nfraestruturas da Defeñsa
apr9bada no .Congreso permitirá que as Porzás..Armadas
cedan de balde ás Comunidades autónomas, concellos e
entidades sen ánimo de lucro,
terrees, imobéis e instalacións
desafectadas para o uso da
defensa. Porén, a cesión só
se producirá cando o Minístério non atope comprador ou
cando as propriedades non teñan valor económico. A iniciativa tora a presentada en Decemq~o de 1996 polo Partido
· Popular, pero non seguiu
adiante para evitar presións
dos concellos. Posteriormente, CiU ameazou con copiar o
te.xto da iniciativa e le'valo ao
Congreso se n.on se
desbloqueaba a reforma da
Xeréncia de lñfraestruturas da
Defensa.+
·

O'Documento pola paz' asinado en Madrid propugna seguir omodelo irlanqés

Un manifesto de 145 intelectuais
pede 'un diálogo sen condicións' en Euskadi
-0- B. LAXE

Unha semana despois de que
o PP rexeitase na Mesa de
Ajuria Enea o documento
apresentado polo Lehendakari
Ardanza, 145 personalidades
de Madrid, de todos os ámbi~os da cultura e profisións li·
berais, suscribiron un manifesto a prol da paz en Euskadi
seguindo o "modelo irlandés"
e por un " diálogo sen condicións". Despois do 23-F este
é o documento máis importante que se asina en España ped indo a negociación en Euskadi como saida á violéncia.
Un grupo de 145 intelectuais, artistas, maxistrados, xornalistas,
catedráticos e destacados membros de profisións liberais, asinaron o manifesto "Por unha saida
negociada ao conflito basco", no
que expresan, máis alá das suas
diferéncias, o seu acordo na necesidade de arbitrar un público
compromiso co diálogo e a "negociación sen condicións", pola
paz en Euskadi , tomando como
camiño o modelo irlandés.
Este manifesto, que foi lido o Xoves 26 de Marzo polo polo presidente da Asociación pro-Dereitos
Humanos de Madrid, Juan Serraller, valora que as solucións estritamente policiais proporcionaron
aos cidadáns falsas espectativas
sobre o fin da violéncia e aterecen como resultado un saldo negativo". Afirma o documento,
nunha crítica á lectura que o PP
fai do Espírito de Ermua, que os
movimentos cidadáns que tiverbn lugar desde Xullo de 1997,
cando a morte do concelleiro Miguel Angel Blanco, "non pretenden semente condenar a violéncia potenciando sistemas policiais como única alternativa, tal e
como interpreta, interesada~en
te a versión oficial".
Os firmantes interpretan, pola
sua banda, que o que verdadeiramente reclaman a maioria dos
cidadáns que se manifestaron na
rua na verán pasado é "o Qereito

a vivir en paz sen ter que lamentar máis vítimas". Ao tempo, solicítanlle ao Governo que asuma
as suas responsabilidades e procure solucións que vaian máis
alá das estritamente policiais,
apontando que un xesto significativo nese camiño sería o "cumplimento da lei achegando aos
presos ". Tamén suxiren, como
un factor positivo cara a normalización, alentar "unha maior participación política de HB".
-

Nen vencedores, nen
vencidos
Constatan que, despois de. 20
anos de democrácia, séguese a
manter un conflicto que é "predominantemente político e procede de atrás, sen que desde a
Transición teña existido un consenso suficiente que posibilitase
unha saida negociada a unha resolución de dereitos colectivos".
No manifesto, que se considera
impulsado polo próprio PNV, afírmase que "deixar en mans de
ETA, agardando que abandone

as accións violentas, o comezo
do diálogo, supón retrasar o início dun proceso de paz demadado con insisténcia", no que ven
ser tamén un apoio ao Documento Ardanza. "Non queremos máis
anos de sufrimento, nen máis
mortos, nen médios represivos,
nen vencedores, nen vencidos",
concluen. Un-ha representación
dos firmantes pretende entrevistarse cos presidentes do Congreso e do Senado, Federico Trillo e
Juan lgnácio Barrero, respectivamente, como máximos representantes da vontade popular, para
facerlles entrega do escrito.
Pola sua banda, a ex vícemínístra do Interior, a agora maxistrada Margarita Robles, asegurou
que o que está a pasar en Irlanda ten que ser un exemplo "que
nos poda servir", criticando que,
por mor dos comícios bascas se
vaia "perder un ano máis sen
afrontar outro tipo de solucións
que non sexan as policiais".
Inquirida sobre se ETA debe delegar en HB a negociación , res- .

B. LAXE

C'ámbios de estilo e
filosofía en HB
A dirección de HB transmitiulle ás bases mm recente documento
interno a necesidade de por en práctica "un novo estilo de traballo
e unha nova .filosofia". De novo HB, como a comezos dos anos oi,
tenta, fai Linha aposta para "desarrollar o carácter ..de unidade po,
pular", despois de ollar como unha boa parte de militantes e sim,
patizantes doutros tempos a seguen votando pero se distanciaron
da organización. Tanto é así que agora, máis unha vez, pretenden
contactar "con ex membros cualificados da coalición, con ex con,
celleiros e con todos aqueles que estean dispostos a renovar o ca,
rácter de unidade popular" . A aposta que pretende facer a nova di,
rección de HB é a de "construción nacional". Os contactós xa co,
mezaron e os debates que están a dar moitos dos "autoexcluidos",
son, sobre todo, o da dependéncia de ETA (abogan por un cami,
fí.o próprio) e a procura dunha vía de diálogo que teria que pasar,
primeiramente, polo entendimento coas outras forzas nacionalis,
tas, sen as cales noh se poderia falar de "reconstrución nacional".•

"\:

, I•

Retrasada tres meses
a autoes~da a Braga

pondeu que "falamos dun proceso de negociación entre todos
porque cavilamos que este é o
camiño e o proceso irlandés pode valernos". Tamén afirmou , a
título personal, que o Documento Ardanza "é o intento máis sério que se fixo nos últimos tempos", lamentando que co rexeite
do PP se perdese "unha oportunidade importante, polo menos
a de abordar o seu estudo, pois
penso que permitía matices".
Margarita Robles, man dereita de
Belloch no último Governo socialista, mostrou a sua preocupación
porque cada vez se agudizan
máis as divisións entre nacionalistas e non nadonalistas en Euskadi, apostando por "un camiño
de unidade". Tamén criticou que
"os que apostan agora polas solucións policiais, son os mesmos
que, até hai pouco dubidaban delas e promovían pedichorias para
pagar os gastos da seguridade
privada para dar protección aos
seus concelleiros no País Bascb".

Profisionais, intelectuais,
xuices, artistas •••
Ademáis de Margarita Robles,
asinan tamén o manifesto os maxistrados Ramón Sáez, Manuela
Carmena, Joaquín Navarro, Ma. tilde Aragó, Ramón García de
Dios, António Gil, Luis Carlos
Nieto, Juan Romeo, Sílvia Ventura ·ou - Santiago Vidal. Entre os
cantantes destacar a José António Labordeta, Julia León, Quintín ·
Cabrera, Chicho Sáncehz Ferió- sio .... Escritores como José Luis
Sampedro, Agustín Goytisolo,
Lourdes Ortiz, Gonzalo Torrente
Malvido ... Dibuxantes como Máximo. Profesores como Carlos Taibo, M·arín Ordoñez, Jaime Pastor ... Filósofos como José María
Ripalda , Francisco Fernández
Buey, Carlos Fernández ou Manuel Ballesteros. Xornatistas como Fernándo López Agudín (ex
xefe de prensa do Ministério do
Interior), Carmen Sarmiento, Pedro Torres ... Profesores, advogados, documentalistas, economistas, sociólogos ... •
:

Ao tempo que se inauguraba a Ponte Vasco de Gama,
a máis longa de Europa, sobre o rio Texo, o ministro de
Panificación de Portugal,
Joao Cravinho, anunciaba
un retraso de tres meses na
conclusión do treito da autoestrada até Braga entre
Valenºª e F"onte da Lima,
que debía estar rematado
antes da inauguración d~
Expo de Lisboa, o 21 de
Maio. O ministro explicou
que as expropriacións motivaron o retraso nas obras.
Oeste xeito, non será posíbel desprazarse por autoestrada. entre A Coruña e Setúbal até o mes de Agosto.+

Juan Alberto Perote.

. Confirmada a pena
de sete anos de cárcere
para ocoronel-Perote
O Martes 31 de Marzo a sala
quinta do militar do Tribunal
Supremo confirmou a condena
de sete anos de cárcere que·o
Tribunal Militar Central
impuxera ao coronel Juan Alberto Perote en Xullo de 1997.
Perote foi condenado por apropriarse de información clasificada aproveitando a sua condición de membro do Centro
Superior de Información da
Defensa, Cesid. O coronel fíxose con 1.245 microfichas e
revelou o contido dalgunhas
delas. O militar, que está implicado nos sumários do GAL,
tratou de negociar a sua imunidade canxeando os documentos sustraidos, pero na actualid_ade seguen ~en apaM3cer.•

.
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Represe~tante.dos Comités para a Defensa da Revolución (COR)

· ·Blanca Rodríguez'. Gato
'A mocidade .éamáis afectada i9eoloxicamente polo bloqueo·'
.

~

Empioróus·e a s.ituación eco-nómica da illa coa aplicación
da Lei Helms-Burton?

9*P.C.

'

·c on 7,6 mill'óns de mem~ros, os C,DR cuban(\)s artellan á povoación tanto das zonas rurais como urbanás, realizan labores de
vi.xianza·, ·atenden ao mantenimento dos bens comuns, encarréAgora vivimos un proceso lento
de recuperación económica. Len- .ganse da recollid~ de matérias primas para rec'iclar e organizan
trabanos voluntários de apoio ás actividades e·conómicas nas
to, porque a nível de economia fa-zafras tabaqueiras e de zucre. Ao tempo, serven como intermemiliar ainda é pouco patente, pero
real porque estamos conseguindo
ños e· o poder para facer chegar as demandiários entre os vici_
restrutura:r e levantar a economia - das da povoación e tentar de satisfacer as necesidades básiatravés das nasas próprias matécas. Blanca Rodríguez, que viu á Galiza para porse en contacrias primas. Desde que comezou . to coas Asociacións de Viciños máis activas do país, analisa a
situación da Revólución fronte ao bloqueo,-os·problemas ecoo periodo EJSpecial; sobre todo
nos anos máis críticos, o 94 e o
nómicos que afectan á illa_e as fórmula·s que,se. artellan para
95, a pqvoación cubana tivo que· superar a prise de valores na que está en~ rando a mocidade.
enfrontarse a unha precária sitµa- .,
ción econórT1ica. Houbo que da:r -.
saida aos probJemás máis-variados. Promovéuse a prantaCión de
pequenas hartas .nas c;asas, para
poder ·dispór ·de alimentos, ,chegóuse mesmo a criar peixes .de
auga doce -antes·-despreei.ados ·
porque a xente sempre-.conside'
rou que sabian terra e non ha- · bia tradición nengunha de _come~ ·_
los- até nos pilóns. lnventáronse
solucións na medida: en .que xurdian as dificultades e agorá, mália
ser lento o proceso de recupera- _
ción, co estarzo de todos estase
conseguindo.
·

a

Sen embargo, non provoca fisuras na Revolución ou críticas ao poder esa precária situación económica?
Os cubanos somos moi mixiricas , queixámonos constantemente. Pero esas críticas retírense sobretodo ás dificultades económicas e non necesariamente
se dirixen ao poder. É certo que
durante o periodo riláis duro ua
crise propicióLise un distanciamento entre clases que agora se
trata de solventar e que na maior
parte dos casos viu provocado
desdé as próprias embaixadas ·
asentadas na Habana. Nos anos
94 e 95, a povoación carecía de
moitos productos básicos. Sen
embargo, nas tendas abertas para os traballadores das embaixadas, dos consulados e para os
turista~, onde só se pode mercar 1
con dolares, eses productos estaban á venda. Tanta ·nas embaixadas como nos consulados hai
_traballadores que son cubanos e
por arde explícita do governo, só
podían cobrar en pesos. O que
acorre é que dentro amañábanse para facerlles chegar dólares
ou para pagarlles en productos
ra o resto da poyoación , provocando importantes diferéncias.
que con pesos non se podian
Diante desta situación, a' xente
adquirir. Diste xeito xeróuse unha clase que dispoñia de merca- _loxicamente quéixase e se amadorias que eran ir:iaccesíbeis pañan fórmulas para-.acceder aos
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que é unha saida laboral á que
están tendendo moitos rapaces
novas mesmo con carreiras universitárias. Dase unha certa crise
de valores pero en todo caso,
eso non mermou o apoio á Revolución por parte da povoación
e agora, coa recupe~ación económica estase tratando de reconducir a situación.

Cando tala de crise de valores, retírese a valores morais
ou ideolóxicos?
Falo dunha crise de valores en
xeraL .A mocidade quer acceder
aos dólares e busca a forma- de
conseguilos. A situación económica provocou un incremento do fenó meno das jineteras. O máis
preocupante é que cada vez son
rapazas máis novas . Somos
. conscientes desa situación e hai
que tratar de amañalo paseniñamente. Non se poden tomar medidas drásticas, non se trata de
sacar unha lei que o proiba, porque iso non funciona senón de
oferecerlles alternativas. Ademais
hai que ter en canta que todo o
mundo está pendente do que se
faga en Cuba. Se aqui hai unha
carga policial contra unha manifestación é normal, pero se isa
acontecera en Cuba en menos
dunha hora todos os informativos
do mundo estarían anunciando
que non se permite que a sociedade amase as suas discrepáncias. Se estas situacións non se
dan dél;>ese a que a povoación
segue apoiando á Revolución. Lago está a influéncia dos EEUU.
Hai que ter en canta que os ianquis marcharon da illa no ano 59
e deixaron unha pegada moi fonda. Esa pegada mantívose e agora os médios de comunicación de
Miami emiten as 24 horas do día
facendo chegar informacións distorsionadas sobre a realidade. A
presión ideolóxica deses meios
de comunicación é fortísima e influe sobre todo na mocidade que
quer semellarse á ianqui porque é
a imaxe que se lles vende. O principal traballo agora é a recuperación de valores entre ese grupo
de povoación.

Dise que a visita do Papa servi u para suavizar o bloqueo
pero tamén para debilitar a
Castro.

dólares_, através- de métodos como a prostitución-, que é un fenómeno moi preocupante ou com_
o está acontecendo agora ,
buscando traballos na hostelería,

A visita do Papa foi un éxito para
Cuba, porque durante a sua estáncia tivo a todo o mundo pendente de nós. Aliás, o fe ito de
que unha personalidade respetada a nível mundial exprese publicamente o seu rexeitamento ao
bloqueo supón un trunfo e de feí to, durante a sua estáncia, en Estados Unidos non tiveron máis remédio que permitir a circulación
ae persoas cara a illa, co que eso
supón de entrada de divisas. As
últimas mudanzas da política norteamericana son produto en certa
medida desa visita.+

G.LUCA

O mercado comón sulafricano
Vestido de cabo da guerra dos Boer, Clinton :. Desta, Clinton quer que os african os com,
pasa un fin de semana en Africa meridional
pren os exceden tes n orteamericanos a caín,
para brindar unha alianza. Esta. non se pare,
bio de incluilos na libreta dos amigos. Man,
ce á aquela A lianza para o Progreso que .John
de la mira a Clinton de fite con ollos de
Kennedy metera polos olios a.Latinoamérica
trinta arws de cadea e pergunta con qué vai
en 1963 para vender excedentes bai~o capa
p aga r tanta fa rtur a. Co nt es t a el mesmo :
de axuda e prometer brigadas de alfabe tiza,
con materias primas ás ·que porán prezo de
ción . Axiña as chamaron Brigadas para o Pro,
miséria na bolsa de Chicago. N on , obriga,
greso contra Cuba ou discurso de como pode,
do. Os paises do Sul de Africa xa_constitui,
m6s chegar a ricos se somos mansos e n on -ron de feito unha cúmunid ade ·de n ación s
comunistas . O s resultados poden buscarse ,
(o mal exemplo inglés volto do revés ), das
,por exemplo, en Coló~bia.
·
que Suláfrica e a poténcia rex ional. Ugan,

da, Ruanda, Namibia, Zimbawe, o Grande
C ongo, están governados por homes que f¡,
xeron a guerra ao colonialismo.

É. case imp osíb el revelar n o seu 'discurso
verb alid.ade de esquerdas pero non n egó,
cian cos princípios. ·Mandela di que Cuba,
Irán e Líbia rnandaronlle soldados e técni,
cos para defendelos dos mercenários ingle,
ses, gringos e holandeses. "Qu'e se vaian ao
carallo (get fucked) os que teñan o antollo
de enfadarse pola liosa lealdade". •

Racha a direita francesa
polo achegamento
a Le Pen
A direita democrática
francesa coñeceu unha nova
fenda despois do
achegamento que alguns
seitores tiveron cara á
Frente Nacional de JeanMarie Le Pen. Alguns líderes
da liberal Unión para a
Democrácia Francesa,
desencantados polo apoio
dado a Le Pen, acordaron a
fundación dunha nova forza
política de signo centrista e
liberal ou a refundación da
UDP'. O neogaullista Partido
para a Agrupación para a
República mantén unha
postura máis ambígua e ñon
se opón rotundamente aos
coqueteos coa ultradireita ,
de modo que o presidente
delegado dos liberais , e
principal mentor da nova
forza pol ítica, Frangois
Léotard , fixo unha chamada
á reflexión conxunta da
direita democrática. •

Denúncian escuadróns
da mor1e
do Exército británico
O dirixente do Sinn Féin
Gerry Adams denunciou a
complicidade do Exército
británico con pistoleiros
integrantes de escuadróns
da morte criados para
asasinar a integrantes do
Exército Republicano
Irlandés , IRA. En concreto,
o Exército británico
infiltrouse na Asociación
de Defensa do Ulster,
composta por paramilitares
unionistas, para
asegurarse que "atacasen
obxectivos lexítimos", é
dicer, activistas do IRA.
Como consecuéncia desta
infiltración houbo 15
intentos de asasinato e 62
conxuras para matar. Gerry
Adams, ao formular a sua
denúncia, pediu unha
investigación internacional
independente que estude a
participación británica. +

As FARC colombianas
ameazan con matar
a catro espias
norte·americanos
As Forzas Armadas
Revolucionárias de Colómbia
ameazaron con matar a catro
reféns nprte-americanos que
capturaron o pasado Luns 23
de Marzo se se demonstra ·
que son espías . Os asesores
norte-americanos en
Colómbia para a loita contra
a droga son obxectivos das
FARC "po·rque detrás
agáchase a intención de
combater á guerrilla".
Contado, se se demonstra
que os catro reféns -que
aseguran que son biólogos
- que chegaron ao país a
princípios de mes para
estudar aves- non son
espias, a organización
guerrilleira procederá a ·
liberales despois de pagar
. un imposto de guerra.+
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Nenas e galega
Lía o outro día, ún artigp en. A
Nosa Terra ·no que se dicía qLJ.e
na actualidade os nosos nenos
nenas están sotrinqo unha auténtica política de inmersión lingüística no cast'elán. Estefoi . o
corolario a un artigo que comen- .
taba o informe do Instituto· Gale·go de Estatística.

1 -

e

~

'

Hai figuras do

,\

1

-

espectáculo capaces
de criar unha
·1 personaxe, un
1 arquetipo. Charles 1 · Chaplin criou Charlot e
1 · Allan Stewart
1 Konigsberg criou
1 Woody Allen. Agora
1 hai tamén artistas que
1 visten de políticos, de
escritores, de
ecoloxistas. Son
doados de distinguir,
porque tañen catro ou
cinco frases
brillantes, axeitadas
ás catre ou ci neo
perguntas que caben
nunha entrevista
breve. Unha vez
sel·ecionadas,
repítenas en todas
partes, como Charlot
repetia os seus
acenos.

-1
1·
1
1
1
1
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Na vila catalana de
Santa Coloma de
Gramanet xuntáronse
cento trinta mil
persoas, nunha
grande esplanada.
Unha muller, desde o
cenário, eloxiou
repetidamente a raza,
faloü da diferéncia que
dá o sangue. Non era
unha nacionalista. Era
Isabel Pantoja e
referiase aos
andaluces.

CANTINA
MEXICANA

Daniel

MAIJOL.O, Morro.
ME ARREMEDAS. AGORA
T AMÉ'iJ CHE f'RSf'ARAN
AS TROITAS!

-É évidente que nos últimos
anos estase a dar unha crecente demanda na Etapa 0-6 debido á difusión da importáncia dos
primeiros anos de vida no desenvolvemento da persoalidade,
independentemente do aumento
da demanda social. Consideramos que esta demanda debe
ser atendida cun servício educativo acorde, entre outras, coas
seguintes condicións:

A miña dona está preñQ.da de
catro meses .polo que se
todo vai ben,
dentro de ·cin-· -~queremos ·
co, vou ter un
tillo (o sexo xa que ogalego
.· está confirma- permaneza no
- do'). Despois
de informarme tempo, non
por distintos
queda máis
medios, sei
da inexisten- remedio que
cia dalgunha
escola infantil lo~tar para que
na ·cidade de as novas
Vigo na que
poidan educar xeracións teñan
a meu tillo na como lingua
miña lingua.

-Atención ás necesidades educativas próprias deste período
de vida, facilitando o desenvolvemento das potencialidades
dos nenas e nenas sen nengún
de discriminación.
-Parcipación da Comunidade
Educativa na elaboración do proxecto da Educación Infantil.

materna anosa
lingua

O futuro lingüístico qúe
lle agarda a
meu filio é o
seguínte: eu, os meus pais e
avós e os meus sogros falarér:noslles en galego; a miña dona,
os meus cuñados, os mestres
da escala infantil, os mestres do
colexio máis tarde, os compañeiros de xogos e de clase (os seus
iguais), falaranlle en castelán.
Esta é a situación que vai vivir,
polo que coido que o máis doado
vai ser que remate talando castelán, a menos que conquira educalo no sentimento nacional galega
e teña a suficiente forza de vontade pra nadar a contracorrente.

É evidente que a transmisión xeracional da lingua está rota (candq
menos na cidade de Vigo). Despois de talar do asunto con compañeiros,. algúns opinan que t~m
pouco é·bo crear "guetos" de galega-talantes. Non estou dacordo co
feito de que esta cualificación sexa negativa. Se queremos que o
galego permaneza no tempo, non
queda máis remedio que loitar para que as novas xeracións teñan
como lingua materna a nosa lingua, pois do contrario, morrerá

-Coexión entre os dous ciclos
0-3 e 3-6, e destes coa Primária.

chístanos, pero hai un problema,
que o nena fala galega", ao que
o seu inte-rlocutor res posta:
"pues no se preocupe, que eso
se lo quitamos enseguida".+
ALEXANDRE PRIETO

Carta ao
Parlamento sobre
a educación nos seis
pnmeiros anos
Somos un colectivo de diferentes
asociacións e entidades do ámbito da renovación pedagóxica que,
interesadas en todas aquelas iniciativas que contribuan a acadar
unha educación de calidade para
as·nenas e nenos de Galicia, xun-

Pensamos que esta etapa, a da
Educación Infantil, ten unhas características e obxectivos próprios que deben corresponderse
cunhas respostas educativas específicas. Neste sentido , e analizando a actual situación galega
e as medidas que se estan a tomar, propoñemos unha série de
modificacións, que recollemos
na seguinte declaración :
-Transcorridos sete anos desde
a aprobación da L.O.X.S.E. ternos
especial inquedanza pola situación da Educación Infantil en Galiza no seu 1º tramos (0-3 anos).

-Adecuación das instalacións e
equipamentos ás necesidades
das idades a escolarizar, tentando
resolver a precariedade de condición s en que
se comenzou
á escolarización das nenas Éevidente que
e nenos de
tres anos.
nos últimos
-Adscripción anos estase a
de profesio- dar unha
nais coa titulación de Mes- crecente
tre Especialis- demanda na
ta en Educación Infantil en Etapa0-6
todos os niveis da etapa,
contemplando
asemade a figura do orientador,
así como a de Educador infantil.
-Garantía de financiamento por
parte das Administracións Educativas Autonómicas e Municipais, exercendo un control dacordo coas suas competéncias. +

Suso Sanmortin

COORDENADORA GALEGA DE
MRPS, PREESCOLAR NA CA A
E ASOCIACION GALEGA DE
MESTRES,AS DE EDUCACION
INFANTIL

Fago un chamamento ás entidades que podan ter vontade e capacidade pra que loiten por:

Ao Director
do Hospital Xeral
de Galiza
Son unha nai que padeceu nese
Hospital, hai dous anos e médio, un trato que considero inxu sto e inhumano, debido ao
critério obsoleto, pero xeralizado
na Pla.nta de Xinecoloxia e Obstetricia, de prolongar o sofrimento das mulleres parturentas até
cotas inexplicábeis, poñendo en
perigo, en demasiadas ocasións, a vida do nen~ e a da nai.

2. Que tales entidades lle dean
pulo á creación de "ikastolas" galegas, deixando -de lado as discrepancias da conveniencia ou non
dos centros privados/públicos.
'
.
~

RUA MARTIN CODAX
VIGO

támonos por iniciativa da Coordenadora Galega de MRPs, e decidimos facer pública a nosa preocupación pola situación do ensino
no noso país, e máis concretamente no tramo correspondente
aos seis primeiros anos de vida.

(VIGO)

1.- Solicitaren á Xunta de Galicia
a regularización, así como xa o
está o número mínirno de materias en galega na educación primaria, o mínimo de galega que
se falará nas escalas irifantís,
como condición mínima necesaria pra que tales centros podan
optar ás subvencións qu,e nestes
intres estanse a conceder.

,

· Parécenos ·urxente a súa adscripción á Consellería de EducaCión e Ordenación Universitária,
así como a sua planificación e
inclusión no Mapa Escolar, tendo en conta os diversos ámbitos
educativos e distintos modelos
de atención á infáncia.

P~ra rematar, unha anécdota: ·
un compañeiro da CIG contoume doutro compañeiro que tras
percorrer todas as garderías que
puido en Vigo, e non atopar ningunha que educaran en galega,
e decidirse por unha dalas, dille
ao director: "ben, pois a gardería

No meu caso, toron máis de cincuenta horas de espera, despois da rotura da bolsa de augas, para, ao cabo, teren que
me intervir. por Urxéncias, e tacerme a cesárea. Por suposto,
houbo sufrimentq fetal, _e o nena :-

:
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Está a favor de poder tnudar a·orde óos apelidos?

Rosa

Paula

Manuel

Pilar

Agustin

Umpadora

Estudante

Exportador de peixe

Industrial

Xubilado

Non sabia nada de que
qu ixesen facer unha lei
para que os pais podan
escoller en que orde van
o apelidos dos rapaces.
Dame igual, pero por que
ten que ser sempre o do
pai primeiro? Por que hai
que manter os costumes?
Non me importaria que
levaran primeiro o meu e
logo o do pai. Quen de,
berian elixir son os fillos,
non o pais.•

Paréceme moi ben. Os fi,
llos de solteira xa soen le,
var o nome da nai pero
creo que extendelo a to,
dos os casos está moi ben.
O pai é a quen sempre se
lle dá esa importáncia,
pero non ten porque non
ser a nai. Agora suposta,
mente as mulleres esta,
mos conquerindo cotas de
maior igualdade e a op,
ción que habia até agora
era un pouco machista. •

Perfectamente. Se o meu
fillo mudara os seus apeli,
dos a min pareceríame
perfecto. Se agora tivese
un filio e a miña muller
quixese mudar a orde dos
apelidos, tamén estaría de
acordo, non haberla pro,
blema. As ~radicións hai
que cambialas porque o
anticuado ten que pasar.
A norma viña dos nosos
devanceiros e algun dia
tiña que cambiar.•

No meu caso gostariame
porque conmigo pérdese o
apelido, os meus fillos xa
non o levarán porque non
hai máis ninguén que o
teña, de todos xeitos tam,
pouco me importa deixalo
corno está. Se cadra hai
algun problema por parte
dalguén,-no rneu caso non
porque o meu home e
rnais eu aceitárnolo, pero
ao mellor a outros non
lles parece tan ben.•

Por que non? A min da,
ríame igual que apelido
levasen primeiro os meus
fillos, do home ou o da
muller. Ás mulleres ta,
mén hai que lles dar al,
guns direitos ... algunha
responsabilidade . Claro
que se separa a parella é
algo máis complicado ,
fora daí un matrimónio
que se leve ben igual dá
que os nenos teñan o
apelido dela que o del.•

inxeriu mecón io puro masivamente. O meu tillo estivo ingresado na UCI de Prematuros e
Neonatos durante dous meses.
Resulta paradóxico que isto suceda nunha institución dotada de
sofisticados meios técnicos. Resulta paradóxico, como digo, que
nos meios de comunicación se
estea a falar de parto sen dor, e
do uso extendido da epidural. E é
tamén notábelmente contraditório
que se nos impartan cursos de
preparación ao parto con videos
ilustrativos, que se nos ensine a
respirar, se anime aos pais a partici paren e estaren pre sentes,
cando, a hora da verdade e a da
dificultada, no momento do parto
mesmo, unha se atopa coa realidade de cómo funciona o Servicio de Xinecoloxia e Obstetricia
dese Hospital, na práctica.
Mención especial merece a
equipa de comadronas e enfermeiras (mulleres , e supoño que
algunha delas nais), que pola
sua disposición e estado de ánimo, é dicer, antipatía e mal humor, (caras de vinagre) , abuso
de autoridade e mala educación
(berrándolle ás pacentes a viva
voz), pola sua total falta de respecto con nós, con comentários
de todo tipo como "non me montes números", "non sexas histérica", "aínda che queda para rato ... ", etc., dan un carácter a esa
planta francamente surrealista,
pois unha non sabe se está na
sá de partos ou se nunha carni-

ceria para que a abran en canal
e lle saquen os figados. Nada
máis lonxe dese feliz alumeamento que se nos mostraba no
video, xa que moi pola contra,
ven resultar para a muller unha
experiéncia ben traumática.
A razón pola que me vin moralmente obrigada a denunciar estes feitos, foi comprobar que non
foi o meu caso aillado, de mala
sorte, como eu pensaba, senón

FEDEERR2S
Na páxina 3 do número 822
aparecian unhas manifestacións do deputado do BNG
en Lugo, Cosme Pombo, nas
que sinalaba que "o xefe de
vias e obras e o adxunto teñen unha empresa construtora a nome das mulleres á que
van parar boa parte dos proxectos da Deputación". A empresa non se adica á construcción , senón que é unha
consultora que, entre outras
funcións, redacta os proxectos. Por outra parte, na páxina 24 do pasado número,
afirmábase que Manuel Vida!
Villaverde recebeu o prémio
Julio Camba, cando en realidade trátase do Puro Cora de
xornalismo ,. instituido polo
diário El Progres9, por un arti·-go dedicado a Anxel Fole.•

que hai moitos, demasiados. Esta
vez foi unha veciña miña, a que
rodearon circunstáncias similares
as que eu sofrin, e que tivo un
neno que ao cabo ficou ingresado na UCI Por qué razón a tiveron máis de corenta horas esperando despois
de romper a
bolsa de augas : Estamos Écontradttório
no pleno alborexar do sécu- que se nos
1o XXI o-u na
ldade Media? impartan cursos

de preparación

Suxiro
que
adecúe a men- ao parto cando,
. talidade do ca- áhorada
dro de persoal
aos tempos verdade, unha
que corren, seatopacoa
mediante cursos de recicla- realidadede
x e de educa- cómo funciona o
ción, pacién- Servi'ci'ode
cia, bos modais, etc. To- Xinecoloxia
dos eses rasgos humanitários que están
a perderse, e
que son tan importantes nesa
profesión.

do a que se lles dea unha opor-tunidade.
Haise que deixar de prosmeiradas e aplicar de verdade o que en
cada caso, contemplado individualmente e sen prexuicios, requira a paciente, xa será a epidural ou a cesárea. Deste xeito, evitaríase moito sufrimento inútil, e
mellorarian, disminuindo, as estadisticas de recen nacidos ingresados na UCI dese Hospital, que,
me consta, deben ser moi altas.
Para rematar, quero aproveitsir
para felicitar e agradecer, no neme tamén do meu marido, ao
Servicio de Prematuros e Naonatos, e a toda a equipa de persoas
que o integran, pola sua meritória labor e exquisita profesionalidade, e, asi mesmo, pola paciéncia da que fixeron gala durante o
tempo en que o noso tillo estivo
ingresado, e facelo extensivo
igualmente, a todas aquelas persoas, médicos, enfermeiras, etc,
quE;! me trataron con deferéncia e
respecto durante a miña estáncia
1:10se Hospital, e que cónstame,
tan un fiel servicio a atención sanitária e a humanidade.

Non quera eludir a miña responHabería que insuflar algunha insabilidade por non ter escrito esta
x ecci ón de optimismo a esas - carta moito antes, pero tamén espero que se produzan cambios
persoas que axudan a traer nopositivos. e se corrixa unha situavas. vidas ao mundo, non lle parece? E de paso , lembrarlles tación prolongada e anómala, que
mén que afora, nas filas do padesprestixia a ese Centro.•
ro, hai xente preparadísima e
~LUISA BRUÑUEiAS PACHECO
con moito entusiasmo, agardan-
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1 Están a remodelar a
1 _praza Martínez Anido
1 da Estrada. De paso
1 podianlle mudar o
I · nome. É de pouco
1 gasto seguir _
homenaxeando a un
represor de Filipinas e
a un militar que deixou
gravada a sangue na
memória dos
barceloneses a
represión das folgas
revolucionárias de
1902 e 191-9. Os
fondos da costa
mediterránea están ·
ainda inzados de
esqueletes, dos
obreiros que mandou
arroxar ao mar, nunha
das páxinas máis
1 crueis da história da
1 península.

..
1

1
.1
1
1
1
1
1
1

1

Din que os grandes
partidos son máquinas
da captación de voto,
que a sua ideoloxia e
os seus programas
foron sustituidos pala
imaxe e o
espectáculo, etc. Pero
hai partidos pequenos
que tampou.co son
mancos. Nueva
Izquierda comezou o
primeiro congreso ao
ritmo da canción Viaje
con nosotros do -

cantante e
simpatizante desta
forza Javier ·
Gurruchaga.

Din que se Valle
lnclán tivese nacido en
Barcelona, a sua obra
xa se teria
representado no
Liceo, en catalán.
Como? Pois
perguntándolle ao
herdeiro, Carlos del
Valle: "Ti canto queres
por deixalo traducir?".

O grande armacén
recén estreado en
Santiago dá para
arremedar o adáxio:
"Traballar para o
(Corte) Inglés". As
forzas
vivas
asistiron
.
.

,-

1 en procesióri á sua
.1 abertura e só lles
1 falto u pasear ao
1
1
1
1
1

director baixo pálio. O
doutor Sixto Seco tamén acudiu. E por
que non?
Perguntarans.e ~lguns.
Se o ministro Romai
1 tnaugurou unha-vez un
1 ascensor.

•

•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A cfiminalización
do nacionalismo
gal ego

Desde hai xa dous anos, a táctica política do PP no que se
retire ao enfrontramento co
proxecto político que encarna o
BNG non está báseado na loita
de ideas, nen moito menos no
En A r k ansas vários
aesenrofo dunha actividade .
nenos armados ··.
institucional que albisq~e un
dispararon sobre os
adianto do noso país; o seu
- ·
d
proxecto pplítico está na sua
seus companeir~s e
totalidade baseado nunha xigaclase. A crdadarna
rj3sca campaña de~blicidade
está arrepiada. Pero
/ e c'?~trol dos meios de comuni'-" cac1on._
•
non pr'd e que se x1.6~rvrt5G\
- p118L1C1M
reduzan as armas,
Des.de hai dous anos, nas filas
senón que se rebaixé .
Pp. t~ñen m.oi. ~raro que o
a idade penal.
~~e lo1~ar fronte ao
t:l'ir rnrt.e r:~s~o elettoral que en
~
cada eleictón .ten o BNG e maR.c5PAL1>0
nexar a traverso dos méios de
comunicación ao sector da poOitocentas noventa e voación
máts influenciábel_para
unha persoas finaron
a dereita reacionaria española.
no que vai de ano nas - Neste senso, afirmacións do tipa das _feitas por Fraga en reestradas espa.ñolas.
ferencia ao BNG o 21 tle DeMoitas persoas non
cembro do 95 tales como: "... e
eren, sen embargo,
evidente que a CIG e un dos
seus brazos armados ... "; ou as
que o tren e ~o avión
feítas na campaña eleitoral das
señan máis seguros
Autonómicas, de xeito contíque o automóbil, pésie nuo, polos candidatos populares; a afirmación feíta por Diz
a que·os dados
Guedes o 13 de Febreiro pasaestatísticos son
do: "... Xosé Manuel Beiras es
evidentes. Asustan
el predicador de una secta petigrosa .. :";· as feítas por Fragá o
máis se cadra vinte'
5 de Mario pasado, nas. que
mortes xuntas que
calificaba ao SLG de: " ... brazo
dez mil en grupiños de armado políticq de determinado partido ... "; ou os barull·os
dows.+
formados polo PP, tales como
o montado por Diz Guedes o 8

parlamento e a mesma que a
que leva a cabo a ~ma família,
a de soltar globos de pouca
consisténcia e fraxeis, perb
que nembargantes conquiren
erguer o voo .

Gonzalo

O PP sabe que ·as acusacións
ao BNG de convivéncia con
HB, a pesares de non ter
nengún fund a m e nt o,
pp sabe que
conseguen
facer moito asacusacións
dan o a nosa 80 BNG
organización,
sobar de todo pesares de non
entre os sec~
ter nengún
tores da povoación que fundamento,
non tiveron a
conseguen facer
oportunidade
de ter unha dano
educación
que tora a base dunha cultura política
desenrolada,
nomeadamente refírome principalmente aos sectores do rural
de máis idade.

o

a

p

9º.

de Xaneiro do 91 co "Paquete
Espertador'' enviado a Fraga
supostamente por Galiza Nova,
pero que o poido enviar calqueira, incluido o próprio Delegado do Goberno; ou o batifúndio montado en Cangas tras o
asasi·nato de Miguel Anxo
Blanco o 12 de Xullo do 97.
O último caso, o do Señor Pita,
é curioso. Non sendo unha per-

soa con moitas luces, foi nomeado por Fraga voceiro do
Pp no parlamento; pero agora
as causas xa escomenzan a
tomar sentido. Pouca xente sabe que a família de Xaime Pita
e a encarregada tradicionalmente en Betanzos da confeci ón do Globo de Papel que
cada ano se ceiba no ar diste
concello. Semella evidente que
a función do voceiro do PP no

~
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Os tempos son chegados de
que o BNG deixe de poñerse á
defensiva e pase a ofensiva, e
escomence a traballar seriamente nestes sectores, en cada aldea galega, reforzando as
actuacións da militáncia das
comarcas do rural con militantes das cidades; por que cada
un de nós ternos un orixe nalgunha aldea de Galiza, ternos
abós ou família, e podemos ser
moi útiles apoiando aos compañeiros que se moven por istas zonas.

XosÉ M~ CASAL MEsIAs
(MEMBRO DO

40 fascículos ~ 1O audiofitas
~ 1 lapis máxico
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Sírvanse tomar .nota de atender ata novo aviso, e con cargo á
miña canta,, os recibos que ao meu norrie lle sexan apresentados
no seu Banco/Caixa de Aforros por PROMOCIÓNS CULTURAIS
GALEGAS S.A. (A NOSA TERRA).
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Sexismo vello
e novas
aderéncias

Nº 824

N élida Piñón
'Fabulei a história do Brasil cos olios galegas dos emigrantes'

A

notícia -xa inxustificavelmente escuetar.telegráfica- "informa" sobre o accidente automovilístico da ex.-m~ller de Méndez Ferrin~
e da sua filla. É de la Voz de Ga1icia,
do 21 de Marzo de 1998. Poderia ter
sido de hai un século, dun tempo e~
que ainda se considerava normal
definir as mulleres en funzón do seu
lugar na instituizón familia~. Do
- naso lugar. Filla de, muller de. A
condena á inexisténcia fora do ámbito doméstico. Xenealoxias maséulinas. De cando reclamar urlha
identidade própria, autónoma, era ·
cousa de tolas que renegan ao seu
sexo. De cando nen sequer estava
claro o engano de facer-nos chamar
sexo aoque son tan só categorías de
xénero.

-0- CARME VIDAL

Cando o pasado ano presidiu o centenário da Académia Brasileira
de Letras mentou o noso pais ao falar da lingua, "vinda de tantos recantos do hemisfério, a língua aderiu por inteiro á fábula de urna
na\'.ao· Esteve na amada Galiza, onde ali conheceu o irrenunciável
sentimento oriundo do Finisterra". "Cito sempre, é unha obsesión" di agora Nélida Piñón cando visita de novo Compostela para
ser nomeada Doctora Honoris Causa. Primeira muller presidenta
da Académia, primeira tamén, como muller e obra en portugués,
en recoller o prémio Juan Rulfo, Nélida Piñón -descendente de
galegos emigrados ao Brasil- recreou en A República dos Sonhos,
esa ponte de fábula e ensoñación americana vista con ollos galegos.

A República dos Sonhos é unha
novela sobre a emigración galega?
Pretendin facer un libro que fose
a síntese da miña experiéncia como escritora, como muller e da
bú queda da miña experiéncia
nacional. Prepareime durante
anos para o que ia ser unha suma
teolóxica do meu pais e de min
mesma. Din.me canta de que de
Brasil 6 e pode falar desde unha
certa metaforización da realidade.
O Brasil forma parte das américas, das cerras dos devaneos europeo , coas que desde a Europa
empre soñaron. Este país só podía ser entendido no meu proxecto novelesco se o desenvolvia
con dous pontos de vista: desde
dentro e desde fóra. Achei que a
mellar imaxe de fóra do Brasil coma e fo e un mito, unha rexión
paradisiaca, era a vista por un europeo e o que máis me interesaba
era o que chega a estas terras, fai
fillo , famflia, fracasa ou non, e
ali marre. O emigrante é o ser
que, embora sexa considerado como tal, en verdade é un exilado
que foi expulsado para valeirar
Europa e que despois de marchar
manda cartas para ubstentar o
eu pai . Botei man dun ollar estranx ir , mai xener
, humilde, que chega e fica ara sempre
Entón por que colle ese referente da Galiza?
A miña pr pria hi tória m inclinaba a e coller a migración
gal ga porque veño de família
emigrante. esde nena tiv n a
facilid de de coñ cer este mund . Nacin no Brasil pero trouxéronme a e ta terra c n dez anos
e entin unha profunda afinidade con ela. Hai quen di que demonstro unha grande sensibilidade e un grande coñecemento
do mundo galega. Nas outras
veces que vin, nunca me enriqueceron tanto como aquela
primeira ocasión, é coma se tivese retornado ao meu centro
sagrado, nada me era extrano.
Asumo eses pontos de vista e remato cun romance que é a saga
dun país, da miña nación.
A memória é fundamental na
narrativa?
N ingunha narrativa se substenta
sen a nqción de tempo e a de memória. E u_n legado extraordinário
que actua mesmo sen ser consciente de ser depositário dela. Vexo en min vários tipGs de memória: a da miña vida -cronolóxica-,

~ PILAR P ALLARÉS

a da miña herdanza -familiar-, a
da condición de ser mu ller -antiga, pretérita- e aquelas outras que
nen sabemos que ternos. Podemos
ter máis ou menos imaxinación,
pero ternos un imaxinário garantido que constitue o património da
lingua, do saber da casa, do afecto
da família, a comida dun país, as
fábulas dunha nación ... forma
parte dun repertório que se herda
sen esforzo, un dos patrimónios
máis democráticos do mundo. E é
unha marabilla cando a imaxinación se suma ao imaxinário..

~

A paixón que fixo moda
Por que di que a literatura é
dos fortes?

É feita polos fortes, precisa fortaleza. Nunha época tan mercantilizada, tan mercenária necesítase resistir, non facer un
texto carnívoro para gañar diñeiro e contemplar as delícias
do mercado. Acostumo a pensar
que todos os dias alguén bate na
porra, queren poseer o teu amor
mais non o teu traballo, o teu
esforzo. Peden tempo e a literatura é antropofáxica, ocupa o
pen amento e o corazón.
Cando estaba na directiva da
Unión de Escritores combatia a
censura. Correpóndelle aos escritores ese papel de defensa
das liberdades?
Sempre o fixen. Fun unha muller da fala e do discur o, vinculada a todos o movimentos do
Brasil, pero ao mesmo tempo
son de libro e pensamento. De
paixon e reflexión. Quixo o destino que fose elexida presidenta
da Académia das Letras no seu
centenário e significou unha batalla inmensa. Fixen moito máis
do que todo o mundo pensaba,
resolví converter a Academia
nunha manifestación da pátria,
da lingua portuguesa. Falaba nela con tal paixón que comecei a
poñela na moda. Pasei grandes
sacrifícios, escribindo e manifestando as miñas ideas. Tal vez sexa hora de ficar máis tranquila.
A literatura brasileira comeza
agora a pasar as fronteiras, as
mostras de Paris e Madrid e o
coñecemento seródio na Eu~o
p~ de escritores como Machado
de Assis ou Clarice Lispector
son exemplos.

É unha inxustiza que se coñezan
despois de morros. Brasil non

A autora galego·brasileira foi nomeada Doutora Hononis Causa en Compostela.

existiu no chamado boon latinoamericano. Machado de Assis, o
primeiro grande escritor de Latinoamérica que trata a cuestión
urbana, nunca foi a Europa, nen
a Estados Unidos, nen a Arxentina. Se pega na história verá
que os brasileiros non tiveron a
tradición de sair fóra como si fixeron os hispanofa l antes. Desenvolveuse ademais
a idea de que o
Brasil ia ser o pais
do futuro e quen
quer abandonar o
futuro? Case todos
os que participaron no boon vi.vian en Europa,
fü.stal-ados nos
mercados editoriais. Só agora os
brasileiros están
vivindo o exterior
con naturalidade.

no mundo da· cultura ten unha
visión de non pertencer a el
desde hai moito tempo. Traduce de form.a distinta a realidade, a través dunha linguaxe que
nace dela porque ten a sintaxe
orixinal de ter chegado tarde á
lingua. Ademáis as mulleres estiveron sempre no cantiña da
sala, habituáronse a mirar de sosla io, finxindo
que non vian.
Mais claro que
ollaban, claro
que sabian, claro
que buscaban inform ac ións. E
· cando non tiñan
informacións enteiras, inventaban o resto. Por
tanto, a muller
ten unha natureza novelesca, .e a
señora das intrigas, non no sentido moral senón
de abrigarse a fabular o que non
lle deixaban ver
de forma directa.
Esa mirada late.
ral produciu un-.
ha sensibilidade libertária porque era tida como de ?egunda
clase, agora, poden ver aspectos
que os de primeira clase non
ven. Uns están no centro, outros nas beiras, con distintas
maneiras de ver o mundo.•

'As mulleres

estiveron
sempre .
no cantiña
da sala,
mirando
de esguello, ·finxindo
. ,,
que non v1an

J)etesta o termo
literatura feminina pero fala dun
discurso próprio
das mulleres.
Acostúmase a
pensar que unha montaxe histórica e unha estructura como ·a
da República dos Sonhos só pode
ser _feita por un home. Hai un,
discurso individual producto de.
todas as experiéncias próprias,
agora, cando a muller emerxe

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l

9.ro a notícia de hoxe mesmo.
E sobrancea os límites de sexismo
máis burdo para derivar en desfachatez, desprezo e humor negro,
porque esa fi1la é a autora de Amizade con Mowgli, un dos máis formosos
livros de poemas dos últimos tempos, e esa ex é unha narradora, ensaísta, dramaturga, poeta, conferenciante, profesora, imprescindível no
país. Viaxavan cara Sárria, onde a ex ia pronunciar unha cohferéncia
sobre as mulleres no mundo laboral.
Nada estraño, porque leva anos loi- .
tanda -desde a razón e desde a paixón- pola causa das mulleres e e'seguramente o prirneiro nome que nos
ven á boca de se loita feminista se
·tratar. Maria Xosé Queizán. Cristal
M_éndez Ferrin. Hai eidos onde ainda nen sequer entrou esa visón suavizada e americanizada da dignidade
e igualdade á que chama "o políticamente correcto". É imaxinável
unha nova sobre Ferrin ou calquer
_ dos nasos criadores e homes públicos en calidade de ex-de-escritorade_renome?. Un poema, outro texto
calquer, que invertise a situazón
-como o "Xan" rosaliano- deixaria
en evidéncia todo o proceso.-

~

sexismo revitalizado. Unha
fórmula que non o sintetiza todo:
vello sexismo con aderéncias de
prensa rosa, de morbo estúpido, de
lareteo frívolo que acaba dando máis
importáncia ávida privada das persoas coñecidas polo seu labor público que a este. Antes era exclusivo de
cerras "revistas de peluquería"; hoxe
invade os xornais teoricamente sérios. Xa non se escreve para públicos
heteroxéneos. Xa non se diferéncia
entre informazón, evasón, divertimento, adormecimento: dun público
monolítico e acrítico, unha masa
entorpecida incapaz de valorar se é
máis relevante que Xis, criador-a de
so·na, teña escrito un livro de relatos
magnífico ou se vaia divorciar por
segunda vez. O público no que con
certeza pensa un xornal para o que é
máis importante o estado civil de
Queizán que a sua obra e que, consecuentemente, non aforra o morbo
ao salientar a gravidade do accidente e deixar no ar supostos perigos de
morte xa superados.

~aria

C~istal:.

Xosé,
a seguir
dando moito que roer por moitos
anos, a seguir ocupando por direito
próprio un lugar livre e insubordinável no noso- mundo .•

"'·
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• A crítica prémia a Rodrigues Baixeras e Caneiro
Beira Norte de Xavier
Rodríguez Baixeras e Un xogo
.de apócrifos de Xosé Carlos Ca,
neiro foron merecedoras dos
prémios da Asociación de Crí,
ticos Literários do Estado nos
apartados de poesia e de nove,
la respeitivamente. O poemá,
rio de Rodríguez Baixeras evo,
ca os anos pasados na costa de
Lugo. O mesmo prémio xa lle
fo i concedido en 1987 por A
gándara da noite e a crítica ga,
lega galardonouno en 1996 por
Nadador. O libro de Caneiro,
pola sua parte, trata as tribula,
cións dun home que intenta
escreber unh.a novela: Pola
obra discurren, sen aparente
conexión, tipos e situacións es,
ciitas con grande autonomía
narrativa, nun estilo que
alguns emparentaron con obras
como Rayuela de Julio
C ortázar. Esta novela mereceu

• Ka"lándraca,
unha nova
editorial
especializada en
literatura para
ne nos
Coincidindo coa c~lebración do
"Día Internacional de Libro
Infantil e Xuvenil", apreséntase
en Pontevedra, Kalandraca,
unha editorial adicada a
publicación de libros para
nenos. Corno primeiras
coleccións saen ao mercadoOs
contos do trasno Comodin, A
casiña de chocolate, Os tres Osos

eDemademora . Kalandraca
naceu hai máis de dez anos
como Escola de Expresión
Dramática nas aulas da Escola de
Formación do Profesorado en
Pontevedra. O feíto de que a
oferta de libros para os roáis
pequenos "é escasa e
insuficiente e non cubre as
necesidades dunha língua que
aspira a normalización" animou
aos seus membros a converterse
en selci editorial. Entre outros
escritores e ilustradores
colaboran coa nova editorial
. Xosé Mª Álvarez Cáccamo e
Pepe Carreiro. +

redonda participou a escritora
homenaxeada, e tamén Carmen
Blanco, Manuel Zabal e Vitória
Sanjurjo responsábel da recente
. edición do libro A saudade e

outros poemas e O desacougo.
Ofereceuse un recital poético do
grupo Dolmen, que tamén
colaboraba n~ste cumpreanos, e
léronse as felicitacións de
Manuel Maria, Víctor Campio e
Luz Pozo, entre outros.

Xavier Rodríguez Baixeras e Xosé Carlos Caneiro.

as loubanzas máis unánimes da
crítica galega nos últimos anos.
Con anterioridade fora xa me,
recedora do prémio Torrente
Ballester que outorga a Deputa,
ción d aCoruña.
·
En narrativa euskera o prémio
foi para José Maria Iturralde e

en poesia para Patxi Ezkiaga.
No tocante a Cataluña, foron
premiados Joan Rendé e Jordi
Comuclella. En canto a literatu,
ra en castelán os meredores do
recoñecimento da crítica foron
Maria Vitoria Atencia, en poe,
sia, e Miguel Sánchez Ostiz, en
novela.+

·•Estación

suspenderon as actividades o dia
27, e no conservatório de
Viveiro.+

Mahagonriy,
unha recriación
de Brecht entre
Galiza e Portugal

• Prémios

Carvalho Calero
para Martínez Pereiro e
Rabunhal
Falláronse o Sábado 28 de
Marzo os prémios CarvalhoCalero de Ferrol, que recairon
en Henrique Rabunhal no
apartado de ensaio e Luis
Martínez Pereiro no apartado de
narrativa, ao que se
apresentaran trinta obras. O
prémio consta de 500.000
pesetas e a publicación da obra.
O xuri estivo formado por
Marica Campo, Cesáreo
Sánchez, Xosé Ramón Feixeiro
Mato e Manolo Ferreiro
actuando. de secretaria Laura
Tato e de presidente o alcalde
ferrolán, Xan Blanco Rouco. +

Pura V ázquez comezou a
destacar como ~scritora nos
anos da posguerra e publicou a
sua primeira obra en galega,
Íntimas, no ano 1952, o mesmo
no que quedou finalista do
Prémio "Ciudad de Barcelona"
con Tiempo mío. Marcha a
Venezuela en 1955 onde seguirá
publicando. Volta
definitivamente no ano 1967;
son tempos de escreber para
nenos e colaborar coa sua irmá
Dora. En 1992 as mulleres de
Ourense adicábanlle o 8 de
Marzo e tres anos máis tarde o
concello adícalle· unha rua a ela
máis a sua irmá. +

•Xuntanza
literária para
celebrar os 80
·anos de Pura
Vázquez
O Martes 31 de Marzo
celebr6use no Salón Nobre do
Liceo .Recreo Ourensán un acto
literário para celebrar os 80 anos
da poeta Pura Vázquez
organizado polo Clube Cultural
Alexandre Bóveda. Na mesa

•Marre
en accidente
de tránsito
a violinista do
.grupo A Quenlla

• O grupo de Ferrol Zuncras
apreséntase no Festival lntercéltico '

Maria Xesus Castro Moirón,
violinista do grupo A Quenlla,
morreu da noite do Xoves 26 ao
Venres 27 de Marzo nun
accidente de automóbil no
. concello da Pontenova cando
viaxaba coa sua nai, que
resultou ferida leve. Maria Xesus
era profesora na Escala
Municipal de Ribadeo, onde se

Pasou un~ desde que se formou o grupo ·zuncras no ambiente da cer,
vexeria "Intercéltigas" de Ferrol e agora se apresentan no Festival Inter,
céltico o dia 3 de Abril xunto a Xosé Manuel Budiño. A organización do
festival considera que a inclusión de Zuncras no programa é un mosntra
do interese por promover a música folk. O grupo, formado por seis mozos
de Ferrol, teñen no seu repertório instrumental pezas próprias e adapta,
cións de temas populares. Como xa se anunciaba no pasado número, o
cartel do lntercéltico inclue a Solas, Deaf Sepherd, Garmana e Brigada
Víctor Jara. No po.5to de venda de entradas na praza de Armas, frente
ao concello, pódense mercar as entradas para cada dia a 800 pesetas.+

Apreséntase en Pontevedra os
dias 25 e 26 de Abril a montaxe
Estación Mahagonny, da
compañia Teatro do Noroeste en
colaboración co grupo protugués
do mesmo nome e o Centro
Dramático Galego. Alexandra
Moreira da Silva é a autora desta
recriación a partir da peza de
Bertolt Brecht Ascensión e caida

da cidade de Mahagonny.
Conmemórase este ano o
centenário do nascimento de
Brecht do que a obra pretende ser
unha homenaxe. O argumento
xira ao redor dunha estación
televisiva criada por tres escuras
negociantes coa fin de controlar
as consciéncias e poderse liberar
do acoso policial. A emisora, que
é pirata, será instalada nun vello
barco no medio do mar e emitirá
o concurso Home rico, que
concede os desexos de riqueza e
abundáncia dos seus
participantes. A direción artística
corre a cárrego do portugués Jorge
Castro Guedes e a a produción e
distribución na Galiza está da
man de Eduardo Alonso e Luma
Gómez. Comeza a sua xira en
Pontevedra para seguir durante o
mes de Maio en Narón, Santiago,
Vigo, Lugo, A Coruña e
Ourense.+

• Celebración do

Diado Libro
Inf~ntil e Xuvenil
O pasado Mércores 1 de Abril,
víspera do "Dia do Libro Infantil
e Xuvenil", o coléxio público
Foxo da Estrada celebrou o acto
"Na construcción de
entusiasmos". O recital, que se
celebrou nos minicines da
htrada interviron, entre outros,
vários alunos do coléxio e a

escritora Marilar Alexandre.
Asemade na Biblioteca Pública
Provincial de Lugo o Xoves 2
celébrase un encentro de
escritores de literatura infantil e
xuvenil con 150 nenas e rapaces
lucenses. Durante o acto o
escritor Paco Martin leerá un
conto e os rapaces serán
agasallados con diverso material
alusivo á xomada. +

• Maruxa
Villanueva,
Maruxa Bqga e

Tachola.s
premiados co

Grelo de Ouro
O Padroado da Fundación O

Grelo ven de conceder o galardon
Grelo de Ouro ao T eatro G a lego
no.Exílio e na Emigración nas
persoas de Maruxa Villanueva e
Maruxa Boga e a título pó tumo
a Fernando Iglesias, T acholas. O
Padroado valorou o fe ito de
"manter vivo o teatro galega nas
datas en que en G aliza non era
posíbel"e "participar na difu ión
da cultura galega no exílio".
Tarnén e tiveron en con ta "as
renúncias persoai e económicas
que este gran esforzo lles
ocasionou''. +

•O Berce das
Verbas apresenta
a Xurxo Souto en
Burela
O vindeiro Luns 13 de Abril
apresentaranse en O Berce das
Verbas, en Burela, as últimas
obras de Xurxo Souto.
Celebrarase tamén un co lóquio
sobre o movimento Bravú que
apresentará o músico da vila
Manolo Maseda. O Berce das
Verbas é unha nova renda
cultural que dispón dunha
sección adicada á literatura
portuguesa. Nesta liña ven de
organizar recentemente unha
feira do libro portugués. +

• A arte barroca
protagonista
do primeiro CD-ROM en galega
Con textos e guións elaborados
pola AS, PG ven de publicarse o
primeiro CD,ROM didáctico en
galega. A arte barroca universal e
dentro dela a galega foi b tema
escollidó para este CD,ROM que ·
percorre ademais o barroco
iberoamericano, o portugués e o
ruso e que foi producido por Tris
Producións e Quenda
Comunicación. Trátase dó
primeiro paso do que será
multimédia no ensino pero a AS,
PG leva dez anos promovendo
vídeos didácticos e na
actualidade xa suman trinta e tres
os que se poden atopar
funcionando en Galiza. +
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canta de libros
mas da era pos,atómica cun sen,
tido cósmico, un apetite planetá,
río bastante raros. Que seria ~ po,
esia se non fose a criación de no,
vas relacións entre o home e as
causas vistbeis ?", LE FIGARO .
"Grande aventura verbal, estas
'Poesias .completas' invitan á fas,
cinación. O
gosto polo de,
sastre e a ale,
goria de em , En 1980
prestar unha publicou
máxia ao re,
al", LE MoN, Sonnets por
DE.
"Unha une fin de
aventura ex, srede onde
cepcional. Un se laiaba que

Na morte de
Alain Bosq~et
O pasado 17 de Marzo morria en
París, ese París que se alegraba
en médios dos seus versos, como
· escrebera, o poeta francés , ruso
de nación, Alain Bosquet. Un .
deses poetas tidos como meno,
res, mais que alegran e exaltan
horas de lectura solitária.
Nacera Bosquet en Odessa, en
1919 . Puxéranlle o no me de
Anatole; o apelido do seu pai,
Bisk, o primeiro tradutor de Ril,
ke ao ruso. Con poucos meses,
emigra. A família instálase en
Bélxica. En 1940 abandona os
estudo de filoloxia para coller o
fusil. Perde a guerra, primeiro co,
mo oldado belga, logo como sol,
dado francé . E emigra, outra vez,
cos pais, ao Estados Unido .
En Nova Iork traballa en La. voix
de la France Libre, órgano gaullis,
ta. Coñece a outros europeus imi,
grados, exiliados. Entre eles, An,
dré Breton, que lle publicará o
primeiro poemas na revista VW;
Alistase no exército americano. &
enviado a Londres. De embarca
n Francia e chega a Alemaña.
Como vencedor tiña, como dixo
nun poema, ao 25 ano o teu,
tóns ao eus xeonllo . Cria unha
revista literária en alemán, e pu,
blica en 1945, o seu primeiro libro
de poemas, A vida clandestina. En
1996, aparecerá case toda a ua
poesía nun volume: Eu non son un
poeta de auga doce. Mái de qui,
ñentas páxinas de poesía.
Noveli ta: Un desexo de desgraciá
(1961), Confesión mexicana
(1965), Unha nai rusa (1978),
etc. Memoriali ta: O nena que

i~p l acábel

diagnóstico ~ o real

desaparecera
desde habia
MAGAZINE
LJTTÉRAJRE. trinta anos
''Un verdadei, da poesia
ro poeta deste francesa.
sobre o naso
século", LE

A guerra morcou a vida de Bosquet.

eras, Nen guerra nen paz , Carta
ao meu pai que cumprirá cen anos,
etc. Crítico: en Combat,Le Mon,
de, Le Figaro I.ittéraire, Le Maga,
zine Littéraire , NRF, etc. Tradu,

no Juan Liscano, ao catalán. En
galega, apareceron poemas seus
na T áboa Redonda do xomal lu,
gués El Progreso.

ciclo ao inglés polos seus amigos
Lawrence Durrel e Samuel Bec,
kett, ao español polo venezola,

Cando apareceu a sua poesia
completa, eis que dixeron os crí,
ricos: "Afronta os grandes proble,

meio século",
L 'HUMANITÉ.
"A sua forza e
as suas armas?
Unha suprema ironía e unha fe
inquebrantábel no poder do poe,
ta", LE POINT.

Xustificación

O poeta como móvel

Eu non apuñalei ao Xeneral Franco;
Maldii:a sexa a sua alma! Non envenenei
Ao verdugos de Chile! Non collín as armas
Para liberar Bangla Desh nen Angola

O poeta pertence aos obxectos caseiros;
áchase entre os secadores, os neumáticos,
as billas, os cravos; terceiro andar á esquerda,
nos grandes almacés, onde está disponíbel

Non secuestrei os amos dá miña rua
a prezos moderados. Todos os xefes de sección
Para que coa sua fortuna se construa unha escola, coñecen o seu emprego. Un folleto azul
loa as suas cualidades. Ocupa pouco sitio
Un hospital, unha piscina onde cada neno
un metro cúbico, como muito, na coclña.
ria un barco. Non puiden impedir
A angústia de murchar os máis puros rostes,
O modelo corrente consume pan duro
Nen o medo de cortar algunhas mans xenerosas cun cuarto de vlño. Por un dia de sufrimento
Gmtenteime con escreber poemas
ou de desgrácia, pode dar grandes servizos
Que vos serán, proméroo, despois da miña morre, poi.5 asw especialicbde, é unha canción de primavera
Máis úties do que eu, plas suas ciiroñas azuis,
irresistíbel e doce, que espalla nos muros
Os seus cometas crespa5, as suas músicas tremantes. a lavadora, o forno, oJ~o.

A novela

neg~a

En 1980 publicou Sonnets por une
onde se laiaba que o
real desaparecera desde habia
trinta anos da poesía francesa.
Por isa, dicia, estes sonetos que,
ren falar do real, que neles apare,
zan os xefes de empresa, os mag,
nates do petróleo, acontecimen,
tos televisivos, un sex,shop, unha
militante feminista, os despidos
non pagados, un cartaz publicitá,
rio, unha ninfómana, unha xera,
ción inarticulada... , ainda que, ao
final, escrebia que ser conscienté
convertérase nun crime, por iso:
"declárome culpábel en poesia". De,
se libro, eis dous sonetos.+

fin de siecle

XGG

do novo milenio

Comendo espaguetis diante da televisión supón un xiro radic:=tl e orixinal
ó xénero negro que se veu ata hoxe facendo en Galicia: unha trama de intriga,
unha r~ad movie, unha historia de amor, unha novela antixenofobia,
un verdadeiro thriller á galega. Novela moi divertida, orixinal, d~sconcertante,
amosa que a nosa factoría da imaxinación narrativa vive un mQ~~hto _especialmente brillante. !Novidade, novldade para todo tipo de ie§fores-!

--

T ánata
de An tón Risco
Cun roubo nunha galeria de arte
arranca Tánata, a novela de Antón
Risco que publica Xerais tras a sua ·
marte. T rátase dunha novela de
humor negro do escritor
nascido en
Allariz e autor
de Memorias

.dun emigrante,
As metamorfoses
de Proteo e A
noite de Sábado,
entre outras novelas. Un escultor atopa un cadáver dunha muller no seu coche
que, posteriormen.
te, disecará
converténdoa nunha
escultura. Chamarase Tánata (na realidade é o nome da cadela que tiña Risco) e convertirase nun importante elemento no entorno do escultor.•

Lendas de serpes e
dragóns
Está nas librarías Serpes e Dragóns de
Xosé Ramón Mariño Ferro, que recolle
os significados <lestes animais na q:iito,
loxia galega. "No
Castro de T roña
de Pias habia unha
serpe que lle dicia
ás cabras: Dame o

teu "leite , que eu
che darei do meu
pente". É unha
das represenfacións da serpe.
Tanto esta como o dragón,
seguindo a
concepción
tradicional do
ben e do mal, poden ser animal maléfico, gardán de tesauros ou espíritu enmeigado. O libro
está en Edicións do Cúmio. +

.Memorias dun preso
galego
Xosé T arrío González escrebe en Huye,
hombre, huye a história da sua v ida no
cárcere cando está a piques de cumprir
a idade de trinta anos. T arrío González
nasceu na Coruña nunha família que
máis tarde emigraria
a Suiza. O relato autobiográfico é unha crónica da política
penintenciária
desenvolvida polo PSOE desde
Madrid. Na orixe
está unha história
familiar de desarraigo e un peque,
no delito que, no
cárcere, se multiplicaria pola política represiva cara aos presos sociais. A histó,
ria dun bandido que recorreu as máis
~ duras prisións españolas e que neste volume oferece un memorandum como
preso enfrentado ao Estado.•

O problema do tabaco

Comendo espaguetis
diante da televisión
jaureguizar

XERAIS

NEGRA

. _ "A adolescencia é a canteiraqnde as
., : indústrias do tabaco recrut.añ novós fumadores", sinala Luis
.Oomínguez Juncal no
ponto de 'p.artida do ·
libro Tabaquismo:
epidemia do século
XX, editado por
Laiovento. T rátase
dunha análise das
- consecuéncias da
adición ao tabacQ,
que, segundo recolle o libro, causan 40.000 martes
anuais no Estado. •
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canta de discos
da metade do XIX, que desembo,
cou no 1898 agora celebrado.

Outra
. ,, ,,
·aportac1on a
verdade do 98
Título: Amisrade.
Director: Steven Spielberg.
Nacionalidade: EEUU, 1998.

En dez minutos de enorme dure,
za, apenas suavizados polo pre,
ciosismo fotográfico, Steven
Spielberg consegue salvar para o
alegato antiracista, o que podia
quedar nunha película edulcora, .
da, de grandes méc;hos, percorrida
por camiños tripadas. O trans,
porte de escravos desde o Occi,
dente da África, en barcos onde
os carpos hum9-nos eran estiba,
dos pomograficamente, e a cruel,
dade infinda que supuña aforrarlle peso á nave por imposibilidade de chegar a porto sen que fal,
tase a comida, polo método de
guindar ao mar unha corda de
persoas atadas a un saco de pe,
dras, son filmados sen médias
tintas. Tamañas barbaridades, sobre as que se sustentou a econo,
mía dos grandes impérios .colo,
niais, xustifican unha reacción
horrorizada do espectador, que
estaría en disposición de enten,
der cabalmente a imensa violéncia que sementa por séculas a ex,
plotación do home polo home.

Amistad.e arrinca cando un grupo

J

¡,

"''

Steven Spielberg.

de africanos é éapaz de tomar
unha nave española, que trafica
ilegalmente con carne humana
-porque se podia facer ese trans,
porte, pero con papeis!-, e des,
pois de matar a toda a tripula:..
ción, fica apenas con dous nave,
ganes para que os regresen ao seu
país. Vana ilusión que se trunca
cando chegan ás costas do~ -Estados Unidos anteriores á Guerra
Civil, e se ven sometidos 'a un
proceso xudicial que é. verdadeiramente o trasunto dá película.
Spielberg consegúe deste xeito facer un filme que lle serve para lavar unha miga a mala conciéncia
ianqui, desprazando a culpa principal da escravitude a unha mo,
narquia española, encabeza pola
raiña~nena Isabel II, que é retrata- .
da como o summun da ciueldade,
nunha interesante aportación pa,
ra quen queíra entender outro aspectos a vida cotiá daquela segun-

Pero esa aproximación ~ realida,
de é só parcial porque o cineasta
cóidase de apresentar aos ingleses
pouco menos que como gentlemen
do mar, verdadeiros abolicionistas por razóns éticas, e desfigura o
entendemen,
to do debate
entre Norte e
Sul ao .simpli, Para quen
ficalo nos tó, queira
picos da carta
fundacional entender
da constitu, outro
ción america- aspecto da
na.

vida cotiá
daquela
segunda ·
m.etade do
XIX, que
desembocou
no 1898
. agora
celebrado.

Formalmente
a estética escollida lem~ra
máis ao cine
concebido pa:
ra a televisión
antes que para
a grande pantalla, e mesmo as épicas e
crueis escenas
de arranque
fican brandas
e seinellan
máis ~ha espectacularización na
liña do clip, denantes que unha
escena que pre-dispoña ao espectador. En resumo, unha película
estrictamente política, disimulada
con oficio ao servício dunha "escrita correcta" da história. •
XAN CARBALLA

Ungtupo
de fracaspdos
Título:Miel de hiel.
Grupo: Miel de hiel.
Edita: Wilma Producciones.

Ben diferente da visión un tanto
idílica do entorno que nutre o
folclore irlandés, é a "duns fuxidos
dun mundo de escória", como berran
Miel de Hiel, un grupo formado por
carro mozos de.Euskadi: Elier, Gorka,
Jorge e Pedro de la Osa.

Cármina,
tras os pasos

de Capercaille ·
Título: Weather in the Hean.
Grupo: Cármina.
Edita: Sonifolk.

Desde 1rlanda, pero producidos por
Donal Lunny, de Capercaille, xurdiu
Cárntina, un grupo dos que conxuga
estilos sen querer renunciar ao on dos
celtas. A concepción da música,
seguindo a liña doutro famosos grupos
de folk en Europa, bebe de estilo
contemporáneos como o pop, o jazz e
a música latina. A variedade dos
rexistros de Pippa Bagguley, voz e
saxo, e Rob King, adivíñase en temas
como Weather in the Heart, que dá
título ao disco a cabalo entre o pop e o
jazz, Down tO land, unha composición
própria de arume tradicional e Ah
sweet dancer, unha recriación dunha
canción mariña popular de Irlandesa.
O disco fo i gravado en Dublin no ano
1995 ainda que houbo que esperar
para que fose editado nunlla compañia
de Madrid.+ .

Proceden doutros grupos como Gris

Perla e gravaron este primeiro
traballo co mesmo nome do grupo
que ven desairen Febr .iro. Góstalle
o rock duro e o metal na liña dos
madrileños de Hamlet, co que farán
unha xira polo País Ba co d poi de
tocar nalgunhas cidades con
U.K.Subs. Admitindo qu on un
fraca o para r to da
ieda<l ,
apresen tan doce tema , entre os que
se a topan Corriendo sin mirar atrás, El
poder eres tú e En este ettenw. •
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Femández del Riego pede tempo e meios
para,pór en funcionamento a Académia
Dubida que haxa 20 persoas
repre~entativas para ser nomeadas membros numerários
9* PAULA CASTRO

A precariedade de méios, á au,
séncia dun orzarnento que per,
mita estabelecer liñas de traba,
llo e a necesidade de reaxustar
tanto o funcionamento interno
corno externo da Real Ac~démia
Galega foron a principais eivas
que puxo de manife to o presi,
dente desta sobranceira entida,
de, Franci co Fernández del
Riego. Mália apuntar o cámbio
de rumo que se inícia coa nova
xesti6n, no colóquio ao que
asistiu convidado pola Agrupa,
ción Cultural O Galo de Com,
po tela, manif~stou que a
RAG "non debe discutir na
rua" e mesmo cuestionou a ex:is,
téncia de "20 persoas que ·poi,
dan ser representativas dabon,
do" na cultura galega para ocu,
par un posto como académicos.

De "feito excepcional" calificaba o académico Salvador García
Bodaño a preséncia de Francisco
Fernández del Riego nun colóquio público. "Amasa a nova
axenda que e abre na Académia", aseguraba. O acto, no que
tamén participaban o escritores
Manuel Maria e Miguel Anxo
Fernán-Vello, estivo ateigado de
crítica dirixida fundamentalmente ao podere público
por ter esquecido dotar economicamente a unha das entidades
da ultura galega mái repre entativas e que deberían xogar un
papel mái din mizador en defen a da língua.

Mesa do colóquio organiz:ado pola Agrupación Cultural O Galo en Santiago.

Académia mentres outras moitas
institucións recebian contiosas
subvencións do Ministério de
Cultura. O actual Presidente da
institución subliñou a necesidade
de cambiar a liña de actuación da
Académia para cumprir "as abrigas estabelecidas polos eus fundadores e polo próprio Murguia" e a
importáncia de encetar un reaxuste tanto interno como externo.

qte mesmo datan dos séculas
XII e XIII e que permitirían
afondar no coñecimento da história e da literatura galega. Legaxos sobre os que non se pode traballar mentres non se conte cun
mínimo material informático.
Mália as boas intencións sinaladas por del Riego e verificadas
por Salvador Garcia Bodaño,
quen criticou a título persoal a
política lingüística do IGAEM,
"á marxe do papel de académico", algunhas das declaracións
feítas polo novo titular da institución suscitaron cenas dúbidas no
público asistente entre quen se
atopaba o poeta Uxio Novoneira.
Na última modificación dos Estatuto que rexen o funcionamento
da Académia decidíuse reducir o
número de académicos numerá-

Pero para poder levar a cabo esta
reforma, del Riego demandou un
incremento do pre upo tos asegurando que "é fundamental dispór de orzamentos para que sexa
a Académia quen o di tribua,
porque o cartas que temo só
hega n para pagar a persoal".
Unha da actuaci 'n mái ura untad a é a catalogalegaxos manuscritos

ríos de 40 a 25.
Manuel Maria
sinalara na sua
intervención a
necesidade de
incrementar este número. para
equiparar
a
Académia Galega a outras
que co mesmo
funcionamento
teñen 40, indicando que "na
Galiza hai xente
que pode cubrir
· estes postas".
Na mesma liña,
Miguel Anxo
Fernán-Vello
reclamaba tamén un incremento de nuA PANARO
merários para
democratizar a
inst~tucíón. Sen embargo, Fernández del Riego cuestionaba a
existéncia de persoas representativas e mesmo arumentou que algunha delas rexeitaran no seu
momento formar parte da Académia, sen ter en canta que co cámbio de liña, agora poderian aceitar ese oferecimertto.
Ao tempo, mentres que Manuel
Maria criticaba o eterno siléncio
qu.e ten gardado a Académia~
frente aos constantes ataques
que sofren 9- língua e a cultura
galegas e poñia o acento na necesidade de cambiar esa tendéncia, del Riego declaraba que é
unha "institución de alta cultura
na que debe reflectir a sociedade, pero non discutir na rua, como non o fan a Académia da
Língua B~sca nen a catalana". +
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0 COQdeL
Tempos Novos
N" 10, Marzo 1998. 600 pta.
· Director: Luís Alvarez Pausa.

Unha ampla reportaxe de Ana Romani e
Begoña Caamaño revisa a situación das
mulleres no poder a meio dalgunhas delas
que acadaron postos de responsabilidade en diversos
sectores. Teresa
Pedrosa, Mª Xosé
Queizán, Lidia
Senra, Mª Xosé
Agra, Esther Pita, Tareixa Navaza e Sefi Garcia aparecen
retratadas como individualidades <liante
do domínio dos homes nos distintos poderes. A revista recolle tamén unha reportaxe sobre o déficit democrático
en Galicia, cunha entrevista a Diz Guedes,
as ameazas do plano eólico, a preséncia
dos galegos en Cataluña e vol ve sobre o
conflicto do CGAC. Entrevistan tamén a
Albert Boadella. +

Outrasvoces
Revista Galega para a Solidariedade.
Nª 10. 300 pta.
Edita: COSAL.

A represión do Exército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas cun artigo de
David Pavón abre o último número da revista de Cosal que da conta tamén da detención pola policia política e das torturas
sofridas polo venezolano Manuel José
Martínez mentras
denúncia a situación de "desprezo
da democrácia"
sofrida no país. A
publicación apresenta asimesmo
un amplo informe sobre os ciganos e unha
lembranza para
as situacións de
violéncia sofridas en Alxéria e
Timor xunto con outras ~ovas solidárias.
Marcial Gondar e Suso de Toro escreben
do Che, despois de que se cumprise o tripta aniversário do seu asasinato. +

NOVIDADES DE A NOSA TEBBA
O agrarismo
de Miguel Cabo Villaverde
HISTORIA DE ÜALICIA

Sindicalistas e
Rebeldes
de Dionisia Pereira
PRENSA E CRIACION

&

EDICIÓNS

AIOSADBBA

Jornal ~e Letras,
Artes e Ideias
Ano XVIII. N 2 716, de 25 de Mar~o a 7 de Abril
de 1998. 320 escudos.
Director: José Carlos de Vasconcelos.

Dúas mulleres de incuestionábel releváncia ocupan a capa do xomal cultural luso :
Teresa Rita Lopes e Luciana S. Picchio. A
filóloga, colaboradora de Jakobson e xubilada da sua cátedra de portugues en Roma,
Picchio é entrevistada e fai balance dos
seus anos de estudo apresentación da
cultura portuguesa en Italia nos que tivo,
entre outros, a Tabucchi como discípulo.
Catro páxinas adícanse á figura ~deste número do xomal , Teresa Rita Lopes, investigadora, profesora, escritora e especialista
na obra de Pessoa e Torga, entre outros .
Nos seus 60 anos evócase á atractiva personalidade da profesora: "Define-se como
guerrilheira e ass,ume todas as suas guerrilhas. Ou causas. ETeresa Rita Lopes. Pessoana, recusa ser devorada por Pessoa: universitária, rebela-se contra a escola informativa; de esquerda pelo cora\:ao, mae e
avó, procama "nem partidos, nem
maridos", poeta e dramaturaga, ocupa-se
sobretudo do ensaio". +

e
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' Nuria Guardiola montou o seu
atril en moitas ocasións dentro
da conserveira. A rota cronólo,
)_{ÍCa comeza cun lenzo de 1993,
cando o conflito ' laboral presu,
míase xa grave. Ela simbolizou,
no cunha franxa vermella. Nos
posteriores cadros, alguns deles
realizados sobre lenzos tan par,
ticulares como un caixón de
peixe ou unha mesa de traba,
llo, xoga coa lu z como quen
xoga coa posibilidade dunha
esperanza. "Semella incríbel
pensar o que fo¡ Massó e que
agora non quede nada. A mor,
te é a grande verdade pero ta,
mén pretendo dar unha mensa,
xe de esperanza e concibo a
história da conserveira como
un proceso parello á própria vi,
da. A criación é un caIT}iño pa,
ra salvarse e neste ca o actuo
como unha pre tidixitad ra
que cria realidades que non
hai, mai exi ten", inala a
pintora. Sobre a morte, hai que
centrar a ollada n cadro O La,
ño, que narra como a grande
nave de Mass6 convert use n
refúxio para o i nqui da zona.
Na sua teima de re gatar os ob,
xectos da história que quere
narrar, Nuria Guardiola non
puido prescindir do papel de
prata con restos de heroina
queimada.
Nuria Guardiola di sertirse atraída pola estética decadente. Na fotografia, posa xunto a suas

fillas~

Latas de conServa cdn cheira a arte
Nuria Guardiola pinta a históriá de Massó
l
-0- A. ESTÉVEZ

"O engado da decadéncia é o que me emociona, o que me fai es,
pertar", sinala N úria Guardiola para explicar os motivos que a
levaron a montar a Massó, unha monstra fundamentalmente pie,
tórica pero apoiada na poesia, fotografia e, tamén, -no video, que
se expón na Casa das Artes de Vigo. "O día da inauguración din
un pequeno piscolabis que consisitia en pinchos de alcriques,
por suposto de Massó, atopeinos nun supermercado de Cangas,
Labor est virtus rezaba na placa
de entrada da conserveira en
Cangas; despois foron furtadas
as letras. "Labor
est virtus é o títu,
lo do conto de
Maria Xesus, que
se refire á mu,
ller. Falar de re,
sisténcia referida
a unha conser,
veira como foi
Massó, é falar
fundamen,
talmente da mu,
ller", di Nuria
Guardiola. Vá, rios pontos da
monstta están
marcados coas
pedras que as
mulleres utiliza,
ban para prensar
a anchoa; son
pesadas e dan
idea do grande
esforzo para IIlO,
velas. Ao lado da
resisténcia, sub,
xacen outros te,
mas na sua expo,
sición: a ,wemóri2_, a decadén,
cia, a morte, a criación e a es,
peranza.

ma e fundo, é un canto á ffie,
mória. Ao entra"r atópase un
saco con dentes de cachalote
e, á sua beira, a
nave central da
conserveira rodé,
ase dun marco a
base de latas.
Son envases que
se enviaban a
Chicago, un im,
portante merca,
do nos anos que
seguiron á Se,
gunda Guerra
Mundial. "Os ob,
xectos e mate,
riais que se inte,
gran na pintura e
nas montaxes
son restos da
conserveira, son
os encarregados
de· dar corpo á
memória", conta
Nuria Guardiola,
que recolleu os
vellos obxectos
dentro da con,
serveira. "Estase·perdendo todo.
Hai pouco queimarém docu.::
mentas por medo a que entrar~
xente a recollelos pero o que
hai ali dentro é un tesouro",
conta a pintora, que vive des,

A decadéncia

fixo
da conserveira
un refúxio
para os ionquis,
aspecto
tamén recollido
pola pintora.

Todo na mostra de Massó, for,

unha última remesa coa data de caducidade en 1999", conta Nu,
ria e refírese aos úlfiinos retallos de vida dunha empresa que o foi
todo na comarca do Morrazo. "As conserveiras de Massó nasceron
cun concepto moderno de empresa para a época. Tiñan garderia,
escola, hotel e economato. O rapaz que se encarregou da ilumi,
nación da mons'tra é filio dun ex traballador de Massó, Maria
Xesus Pereiro, que me presta o conto Labor est virtus, deu clase na
escola da empresa e un dos visitantes da monstra lembrou como
lle daban carne de balea para comer cando cativo", di a pintora.
de hai anos no Morrazo. Reco,
lle- salvavidas dos baleeiros,
madeira que envolveu pólvora
-"é curioso porque desde a
Salgazón da congon:a. 1OOx120 cm.

conserveira recomendaban aos
mariñeiros que fosen ecoló,
xicos e non utilizasen pólvo,
ra"- e a porta dun atuneiro.

''Non sei cal vai ser o futuro da
conserveira unha vez mercada
a maior parte por Frigoríficos do
Morrazo pero sei que non me
gosraria que rematase como un
supermercado", sinala Nuria
Guardio_la, á quen lle gostaria
que a sua monstra puidera ver,
se no Morrazo e cuxa idea é le,
vala por outros pontos do país.
Inclue nela cadros repre enta,
tivos da sua tarefa nos últimos
dez anos, nos que e adiviña o
volume. "Comecei na cerámica
pero requería unha preci ión
que non me gostaba. Pa ei á
pintura dunha Illaneira máis
imprecisa e co coñecimento
das dimensións que me dera a
cerámica", inala Nuria Guar,
diola, quen, pola ua afeiz6n á
estética decadente, xa apre en,
tara un traball
r o e mité,
rio de Hio.
A voz da p ia acompaña a in,
tura de Nuria Guardíola. Es º'
lleu a Luisa Villalta "p rqu a
lera sua poesia deime c nta
que expres~ba a re i téncia d
mulleres", Alvarez T meiro, X ,
sé Ramón Pena, a Salvador Es,
priu, Thomas Oylan e Rimbaud.
"Tanto o video, con imaxes gra,
vadas nos recunchos da conser,
veira, como a poesía teñen o co,
metido de implicar ao especta,
dor no proceso de criación, de
abrir as portas.á causalidade que,
ás veces, por ser tan íntima, só se
pode expresar a través da poe,
sia", sinala. A pintora, mestra no
Morrazo, rexeita os formatos
.irregulares e adscríbese a unha li,
berdade artística na que hon hai
compartimentos estancos. "Aos
pintores sempre lle perguntan
pola sua formación, non asi aos
escritores. É comb se o escrito
fora, per se, evidéncia e testemu,
ña de abondo. A pintura e ou,
tras forlllas de ~xpresíón artística
deberían ser consideradas igual.
Un artista pasa a sua vida bus,
cando, formándose. Pero tan im,
portante como iso é a evolución
vital, a entrega incondicional e a
fidelidade a uñ mesmo", aponta
a pintora .•
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Valle lnclan protagoniza
a entrega dos prémios Maria Casares
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MANuEL

O director do CDG; Manuel Guede, inauguraba mentres
unha exposición no Centro Galega de Arte Contemporánea

O

Ao comeza~ a gala non se sabia
quen seria o primeiro en mentar
o conflito pola representación de
Valle lnclán en español a cargo
do CDG. Esperábase a sua apa,
rición e o marqués de Bradomin
prendia roáis a atención que os
trofeos deseñados por Isaac Diaz
Pardo coa imaxe de Maria Casa,
res. T ocoulle a Cándido Pazó,
anticipando as esperadas inter,
vencións de Manuel Lourenzo
-prémio de honra e do que até
o último momento se dubidaba
a asisténcia, e Vidal Bolaño,
bregados actores que responde,
ron ante unha situación que
está a comover o teatro galego.

É un-debate éoñecido que (coma

Asociación de Actores, Directores
e Técnicos de Escea que preferiu

Vidal Bolaño foi ben claro pero
non o único nas referéncias ªº
tema nunha noite de ovacións
que ia debullando frc!es inspiradas, todas co mesmo carimbo: facer público o incomodo do teatro
de q~e o CDG represente en español. Cándido Pazó comezou a
protesta dos premiados -tres ga-

- .. - - - - - - - - - - - - - - - -·- - --;

- ·-

pequeno é_fermoso,' era o

O directo do CDG tamén porfía
no último debate dicindo que
"Valle Inclán é unha nación.
Cando o leo síntome que son e
procedo do meu mundo, e non
me produce esquizofrenia
- ningunha nin me sinto suahili".
Magnífica declaración de
principios dunha potencia
cultural que defende un fair play
chamado bilingüismo harmónico .

As palmas tiveron tamén máis
brío ao escoltarse as manifestacións a prol do teatro galega que
na recollida dos galardóns. A
gala tivo prestáncia ainda que
ben di tinta á pretendida pola

terna ten irnportáncia de máis
n mund do teatr c m para
a a
a p rtunidad de
qu
mani~ al na ua fe ta. O galard ad for n que r mper n
guión preparad para a gala dirixida p r António Simón, o
autor do guión en e pañol de La
novia de Medianoche- pola A ociación de Actore . Manolo
Manquiña e Mabel Ribera nun
trabad diál g apresentaban cada un dos prémios e actuacións.
O actor, director e autor Roberto
Vidal Bolaño -gañador de tres
prémios con Anxeliños, entre eles
o de mellar espectáculo do anocharnou a atención: "Se fose unha situación normal adicarialle
este prémio á miña família, como
non o é adícollo a Valle Inclán, a
ese que non só consentiria que
traducira a sua obra senón que
escreberia en galego e non permanecería calado ante a manipulación que se fai da sua obra desde as institucións".

RUA

título dun libro de
economía e tamén toda
unha filosofía. En Galicia - país
pequeno onde nos coñecemos
todos- o conselleiro de Cultura di que "un galega está moi
alonxado de ser unha máquina
~ que se púida manipular, pois ser
galega é un mundo e cada home
galego somos un cosmos
infinito", e hai conmoción nos · aristotélicos da philqsophia prima
porque demos co cerne da máisnova antoloxía de Galicia para o
mundo.

-0- CARME VIDAL

deixar pasar odia para se manifestar sobre o conflito. Será o
Venres 3 de Abril cando fagan
públicas as resolucións aprobadas na asamblea do Sábado pasado, unha reunión xa ben retardada e da que ainda non se
coñecen os seus resultados ante
o perigo de "deslucir a gala". O
director do Centro Dramático
Galego, Manuel Guede, estaba
mentres asistindo á inauguración da rnostra do artista húngaro Víctor Vasarely, ao pé de Pérez Varela no Centro de Arte
Contemporánea (CGAC).

P.

A intervención de Manuel lourell%0, galardoado co prémio de honra Marisa Soto, foi o máis e~peroda.

lardóns recebiu a sua Nano- cando recollendo· o trofeo á mellar
adaptación xunto con Carlos
Blanco e X.A. Porto anotou que
"cando hai un bo orixinal sempre, absolutamente sempre se pode traducir, e a bos entendedores
sobran palabras". Máis escenificación lle puxo o escritor e xornalista Manolo Rivas que verteu
ao galega un fragmento de O em,
bruxado para rematar cunha pergunta que provocou as palmas:
"A que soa ben en galega?".

Lourenzo
honrou o prémio
A intervención rnáis esperada
era a de Manuel Lourenzo, galardoado co Prémio de Honra Marisa Soto. Comentábase antes da
gala que tal vez o dramaturgo, director e actor non asistira a recoller o prérnio. Sabiase certo que
no caso de asistir pronunciarla o
verdadeiro manifesto polo teatro
galego da noite. As previsións
non fallaron. Lourenzo non estaba para festas e asi o demonstrou.
O presidente da Asodación ·de
Actores, Xavier Estévez na sua
intervención deulle paso louvando a sua tra:xectória e a memória
da actriz que lle dá nome ao prémio. El non empregou nen un segundo en disfrazar o seu discurso,
fo¡ directo ao grao e comezou
con Valle Inclán. Como fio pediu un aplauso para Agustin Magan -galardoado o pasado anopola sua decisión a comezo. dos
setenta de representar en galego.
Foi o único que reco.lleu a retransmisión na TVG na madrugada do Mércores.
·Na TVG cortaron o alegato de
Lourenzo que comezou clicindo - despois de ·"dar un titular~' ao afirmar que preleHa escoltar a palabr~
de Valle en español- que "o Ce!).-

- - - - - - - - - - -. - - - - - - -

--

--- - -

- -

-- -

.- -

A. PANARO -

pectáculo como unha excepción
tro Dr?mátieo Galega non está
lexitimado para facélo, polo seu
(cousa que só se poderá comprocompromiso irrenunciábel co gabar co tempo}, resulta evidente
lega desde o dia da sua fundaque no contexto d<:i: administración autonórrika esta decisión
ción". Acrecentou o galardoado,
un dos primeiros que deixou ouvir
non se pode cualificar de excepción pois son cada vez máis frea sua voz contra o proxecto do
cuentes os retrocesos que desde
Centro, que "o teatro, o noso teatro é un ámbito no que o galega
as distintas consellarias da Xunta de Galiza se
está instalado, e
están a producir
iso despois de cen
no labor de proanos de traballo,
nos que non faltou
moción da língua
a incomprensión
galega ao que están comprometí- ·
nen tampouco_ a
persecución". O
dos pola lei" reLuns 30, no Teamata á Mesa.
tro Rosalia de Castro da Coruña,
Ás numerosas
á
Manuel Lourenzo
protestas sumouse · a da executiva
non poido senón
evocar o tempo no
do Sindicato Naque o desprezo pocional de CCOO
lo galego dificuldaque reponsabiliza
ba a seleción de
á Xunta do proactrices "porque
xecto e defende
non se via ben que
que "debe preserVIDAL BOLAÑO
as señoritas da civarse en todo cadade falasen en ga,
so a finalidade do
lego. Hoxe ninCentro Dramátiguén pensa así. E
co Galego que foi
criado para de.senvolver o teatro
sen. embargo a teimosia antigalega
na nosa língua".
continua. Mesmo por parte dos
que, grácias ao galego ocupan posO esperado pronunciarnento pl)tas de responsabilidade na Admi,
nistración deste país". blico da Asociación de Actores,
Directores e Técnicos de Escena
para o dia 3 será un ponto imA mesma consideración fai a
port.a nte no proceso da polémica
Mesa pola Normalización Line que pode facer mudar a actitugüística que demanda do direcde dalguns que até agora ·agardator do CDG e do conselleiro de
ron en siléncio. ",Aqui cheira a
Cultura, Pérez Varela que suspenda a montaxe, avalando a
queimado / -Son eu. /E que o teatro queima moito" clise no manipetición con máis de 250 sinatu,
festo do teatro galego elaborado
ras do mundo do teatro e da cul,
e licio na gala dos prémios Mari~
tura, entr~ elas as de seis persoas
Casares por Raul Dans que, seque están nominadas para partiguindo o guión da organización,
cipar no espectáculo teatral. "A
pesar de que os directores de ~ a pesares do que poidera parecer,
non falou do tema que todos tiambos organi.smos -CDG e
Con¿ellaria, xustificaron este es, · ñan na cabeza.+

'Se esta fose
unha situación
normal
adicaríalle o
prémio miña
família, como
nonoé
adícollo a Valle
,, "
Ine 1an

-- -- . - - -----

o do CGA.C ) pasado o día pasará
a romería, pero que esquece
causas de fondo. O director do
CDG reclama a Escala de Teatro
de Galicia. Eu apúntame como
abaixo asinante. Pero tamén
debería lembrar o debate que se
lle furta sistematicarnente á
opinión pública, ás compañías
de teatro, aos programadores
culturais e aos responsabeis
wlturais das institucións
públicas de Galicia. ¿Por que
non fala do desvío sistemátíco de

fondos públicos multimillonarios do
teatro para actividades de
dubidoso interese teatral como

majorettes, bandas de música,
corais ou grupos ad hoc de artistas
subvencionados e recomendados
pola Xunta? ¿U-las
convocatorias públicas do
teatro? ¿Por que concellos que
non representan teatro cobran
da Xunta como se o tivesen
representado? ¿Que foi -para o
teatro- Galicia Terra Unica? ¿E a
xestión de público do CDG? ¿A
prohibición expresa de dirfxir
monta~es do CDG a a[gúns dos
mellares directores de Galicia é
mentira? Non pido que a
dirección do CDG interprete o
papel de heroe, pero tampouco o
de demagogo.
No CDG - financiado pola
Xunta- saben que a persoa que
impide que Valle Inclán sexa
traducido fº galego foi quen
convenceu a Quen Mais Manda en
Galicia sobre a "marxinación" do
ilustre paisano do 98. Esa é a orixe
do debate actual, o resto é fume.
Aínda que lle faga ronchas a algún
alienado cultural, no 2036
traducirase a Valle ao galego.
Porque a cultura galega -dixo
Ferrín- ten direito a pillar, a

piratear , a copiar todo canto se faga
no mundo. ¿Ou non era asi o con to
da mestizaxe? +
MANUEL P. R uA é presidente do colectivo de

técnicos culturais Landr~er

'-·
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Os favOritos das meigas
As nosas meigas teñen por'-cos,
turne fixar a sua ·atención de vez'
en cando nun determinade> e
concreto lugar do país, para_ir
amadriñando as criaturas que,
por algún arcano motivo, lles
simpatizaron. Só se explica clise
xeito que D. Vicente Risco e D.
Ramón Otero Pedrayo nacesen
na mesma· casa da rúa ourensá
da Paz, e non lonxe dela, e ne,
ses anos, Florentino L. Cuevi,
llas e outros excelentes historia, ·
dores e poetas.

rapaz que chegará a ser· Gran.
Laina,_ inxénfos por X(firas en
localidades sucesivas. Que pou,
cos anos despois de Valle,{n,
clán nacesen os Cambá, Julio e · -.
Francisco, en Vilanova de
Arousa, algo qu~re decir. E máis
se se suman a eles outros tantos
escritores nados asimesmo, hai un sécule>, nas beiras do noso
valle,inclanesco Mar Tirreno.

rriáis,. compañeiros da súa infan,
cia .e xuventude, quen serían
axiña_~ -P:rsqnalidades galegas
máis ·eminentes do Estado e da
Igrexa na sú'a época: don Augus,
to-, nos anos dez, presidente do ·
Congreso··:de Diputados; don
Manuel, nos anos vinte, arcebis,
po de· Santif!go de Compostela.

Mais as vidás rlos inxeis tudenses
finaron e~:LpÍena eclosión do seu
i tamén pousaron as meigas
talento. Pois a ningún deles A
a sua mirada sobre a levítica _ ·,Marte :..::a máis enxebre .e espe,
idade de Tui -"-0.eixada das
lumnte das meig3s- lle permitiu
ben que na rúa de abai,
.mans delas dende tempo inme,
alcanzar _á senectude: Bargiela tan
o de· Rianxo -cuia hu,
morial- nos amenes.-Oo reinado
só viveu 4 7 anos; Besada non che,
mildade mariñeira sobre,
de Isabel 11 e gobernando o Esp~,
gou ~cumplir 54, nin Lago os 60.
dón de Loja. -Asistiron discreta, púñase á blasonada nobleza ·que
alí perduraba- transcorrese a
dade proyecta (madura, non
mente ao bautizo de Camilo Bar,
nenez de Castelao e os Oieste, de . giela, o 29 de Nadal de 1864, e
sene~ta) que está sendo so,
Manuel Antonio e seu curmán · entretivéronse logo nas xunquei,
brepasada polos novos favo,
Roxerius. É decir a boa metade
ras do Miño uns cantos meses, es,
ritos das meig?-s; as cales despois
d~ letras galegas do seu ·tempo,
perando a amadriñar, igualmente - de encariñarse con Tui e con
como canto na miña Rianxada:
Ourense, con Rianxo e toda a·
en Tui, a outros dous nenos que
súa ría, encetaron a concentrar
van dar bastante xogo nos pri,
Berce onde arrolouse Rafael
meiros decenios do século XX:
todo o seu poder máxico na vila
luguesa de Vilalba. Pois a aten,
. acunouse de meniño Manoel Antonio,
Naceu primeiro Augusto Gonzá,
onde encetaron os sanos de Daniel. ..
lez Besada, o 24 de Xuño de
ción das nosas fadas madriñas
viña pausándose nela dende ha,
1865, e aos carro meses, o 25 de
Aínda poderían reseñarse ou,
Outono, Manuel Lago González.
bía bastante tempo; xa nos anos
tros exemplos dista pr~ferencia
coarenta e cincoenta topába,
das meigas por ir descubrindo
Ou sexa que no · transcurso de
mos vilalbesés en canto corrun,
dez meses ~nacían, na mesma ci,
en cada época -coma os bonzos
cho había. Tanto que cheguei a
dade fronteiriza, o singular bo,
. que buscan entre os nenos do
formtllar iste apotegma que non
Tibet as señas inequívocas do . hernio do 98 e <lúas· criaturas
tiña volta de folla: "Todo o

a

M

E

mundo é de Vilalba mentras
non se . demostre o contrario".
a foran os múltiples Ba,
santa·, ou don Xerardo, o
·
pai e os ilustres curmáns
de Fernández Albor; os tíos da
miña dona, ou o famoso Carba,
Ueira, b barman da Rúa do Vilar.
E o máis escrarecido dos vilalbe,
ses da miña promoción universi,
taria,-Xosé Roán, o tan presti,
xioso decano do corpo notarial;
quen, "en cerro ·modo desernpe,
ñou o papel de precursor, ou an,
tecipador, dos Fraga" (escribe
Borobó, no Libro de los trnpie,
zos). Na Faculdade de Dereito,
enténdese, non na política.

X

E de seguida o fenómeno das
meigas encamouse na facha do
actul presidente da Xunta, e
tras dil viñeron en selecto tro,
pel un feixe de conspicuos vi,
lalbeses: o flamante cardenal
Rouco Varela, arcebispo de
Santiago e logo de Madrid;
dous sucesivos rectores da Urii,
versidade cornpostelán: Ramón
Villares e Dario Villanueva; e,
ata agora, e dende hai pouco, o
novo presidente do Parlamento
galega, que denantes foi alcalde
do seu pobo, e de cuio nome
sin to esquencerme. •

Santiago
Jaureguízar
'Hai que difundir
histórias e
preocuparse menos
do estilo literário'
Estou lendo Bandidos de Elmore
Leonard e Juventud Caníbal, un
cornpilatório dun colectivo de es,
critores novos italianos.
Que recomenda ler?
Recomedaria ler a n o vela Á de
mosca, de Aníbal Malvar. Creo
que amasa libro tras libro que é un
bon escritor ainda que estea de,
nostado por cuestións que non te,
ñen que ver coa literatura.
Que é o que conta na sua novela
recén publicada Comendo espa..
guetis diante da televisión?

J.

FRANCISCO

A.

VIDAL

Entón, seguindo as instruccións
dos apostantes, os entrevistado,
res déronlle a escoller un da,
queles dous cabalos, corno aga,
sallo. O home mirounos e non
tardou en decidirse.

O protagonista é un chapeiro que
descobre que hai un cadáver no
sartego da catedral de Santiago.
Quen lle oferece a oportunidade
de recuperalo cunha recompensa é
unha espécie de secta cuxo ~ifor,
me e traxe e gafas negras. E unha
novela de xénero negro, que se lo,
caliza en Compostela e Caceres ,
ainda que eu incorporo element
fantásticos.

-Quero o branco.

Como se renova este xénero?

E os mensaxeiros poñéndolle as
rendas nas mans marcharon.

Gosto dos elemento fantá tic
que autores norteamericanos como
Elroy ou Leonard inc rp raron á
suas novelas nos anos itenta e n ,
venta. Son fantásticos pero póden,
se apreciar polos leitores com m i
ligados á realidade. A novela negra
ten que ter un ritmo e un e tilo rá,
pidos; o cámbio nos últimos anos
está en darlle rnaior protagonismo
ao ambiente. Por exemplo, na miña
novela hai un policia que non des,
·cobre nada; é só un personaxe

O cabalo btanco e .o negro
Seguramen.te, eses dous cabalos
que sernellan comerlle o tarro a fi,
gura do medio, algún día estaban
pintados de branco e negro, para
representar a dualidade do bo e o
malo tentando a esta Eva dos pei,
tos nus, considerada por uns co,
· mo a beleza corrompida polo dia,.
ño, e por outros como a fermosura
convertida en fertilidade.
esa pasa~e da ~ib~ia, onde
se retrata ao pnme1ro home ·
como un xoiniñas, que se
rendeu á seducción fernirlina
comprometendo, incluso, pac,
tos anteriores, e a ela como un,
ha astuta raposa que, facendo
uso dos seus encantos, logrou a
ambición de ser nai, demóstra,
senos que foi ela quen arriscou
e decidiu deixar de ser obxecto
de desexo para facerse rnuller,
cornpartindo con el o maior dos
praceres daquel paraíso: o de
converterse en continuadores
da grande obra da creación.

N

E se é cerro que o cierno partid,
pou nesta decisión, debernos
. agrade~erlle, polo menos neste
caso, que dun golpe nos arnosa,
se o pracer do amor ·e as virtu,
des da procreación
Como queira que fose, no fondo,
a muller sempre tomou as gran, .
des decisións do mundo; e o ho, ·
me, por moi macho que fose,
sempre se deixou convencer por
ela, como aquel rudo ferreiro do
canto, quen, infelizmente, pen,

&

orprendido o bo do paisa,
no correu a contadlo á es,
posa, quen quixo saber co,
mo fora -aquilo. E el refiriullo
con toda sorte de detalles.

saba que el mandaba máis ca ela.
Pois cóntase que cerro día houbo
unha grande aposta no -ceo, entre
san ·Pedro e Xesús, acerca de.
quen mandaba máis na casa, se o
home ou a muller. E o apóstolo,
coas súas longas barbas brancas
de ancián experimentado, porfiá,
balle ªº mestre que nunha casa
ben gobernada mandaba, única e
exclusivamente, o home.
esús, teimando, asegurába,
lle todo o contrario, e con
. outras palabras máis deli,
cadas viña a coincidir co vello
refrán: "Tiran máis <lúas tetas
bestas".
que dúas
1

X

O caso fo¡ que daquela, para

acadar unha resposta que puxe,
se as cousas no seu sitio, envia,
ron á terra a un par de recadei,
ros con cadanseu cabalo, un
branco e outro negro, para facer
unha enquisa moi particular.
·

B

uscaron estes ao home máis
rudo do mundo, e encontrá,
rono_nunha ferraría, mazan,
do o ferro frío porque, segundo di, ..
cía, a fragua dáballe moita calor.

Despois dun anaco falando con
el e tras preguntadle quen cría
que mandaba na súa casa, o fe,
rreiro respondeu moi seguro:
-Acaso pode alguén dubidalo,
na miña casa mando eu. ,E
arreou co martelo na zafra.

- ... E entón déronme a escoller
esi:re este cabaliño branco e ou,
tro negro coma o pote, e claro,
escollín este.
-Pero home, ti que sempre
andas cheo de ferruxe -e car,
b6n, como se che ocorre esco,
ller un cabalo branco, ¿non
ves que en canto o toques xa _o
tes todo emporcallado e lixoso
coma ti? Mellor, para o teu ofi,
cio, sería que eséolleses. o ca,
balo negro.
Dito isto, o paisano rañou de,
baixo da pucha e saíu correndo
na procura dos dous recadeiros.
-¡Eh!, vostedes, miren a ver se
me poden cambiar o e-a balo,
que di a miña muller que para
min é mellar o negro. Polo ofi,
cio, isaben?•

V ostede defende dentro da rapi ..
dez no ritmo menor preocupación
pola linguaxe?
Os escritores están rnáis preocupa,
dos pola riqueza de vocabulário
que pola história que van contar.
·E moito máis efectivo buscár un
novo ritmo; facer unha prosa rnáis
dura e preocuparse menos do esti,
lo. Ter históriás que contar e ~d¡,
fundilas son, ao fin e ao cabo, as
eséncias da literatura. Pero sempre
haberá quen prefira vender carro,
centos exemplares e que lle dean
os críticos un prémio. •
Xornalista e escritor. Bilbo (1965). ,
Obras publicadas: Fridon Spik e Todo a éen.

O Trinque
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Dos doc,es. con burato, a rosca

x~
X p.
o~

As romarias de· San Lázaro, ·que
se celebran esta semana s9n das
máis rosquilleiras do país. Este
doce tradicional séguese venciendo en moitas festas, pero
perdeu aceitación. Non se debe• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

ria deixar -o bon hábito de mercar uns melindres e unhas rosquillas artesanais para levar para casa, se cadra atravesadas por
un bímbio. Hai outros doces
con buratiño ben piores.•
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·Friol

A Coruña
TEATRO
PARA SE COMER

O recente prémio Eixo
Adánrico de Liceracura Dra-

EN ÜALEGO
CON HUMOR

mática Galega e Portuguesa,
Joao Guisam con Teatro
para se comer, apresentará a
sua obra no Salón de Graus
da Faculdade de Filoloxía
(Elviña s/n) o Mércores 15
de Abril ás 11,30 h. Ademais do autor intervirán os
profesores Francisco Salinas
Portugal e Carlos Paulo
Martínez Pereiro.
O Festival
lntecéltico
de FERROL
conta coa
pre5éncia de
Xosé
Manuel
Budiño, á
direita,
entre outras
atracción s.

• EXPOSICIÓNS
foTCXJRAFIA E
SocCEDADE
NA EsPAÑA DE FRANCO

T erceira parte do proxecto
que, co título de "As fontes
da Memória", quer mostrar
a evolución da fotografia
feita no Estado desde as
suas orixes até o umbral do
século XXL O núcleo central
da exposición -anos 50-60oferece unha ampla mostra
da obra da xeración realista
con autores como CatalaRoca, Nicolás Muller, Gabriel Cualladó, Francisco
Gómez, Ramón Masats,
Oriol M pons, X vier Mirachs, Francisco Ontañón, Pérez iquier, Leopoldo Pom' , Xurxo Lobato,
Alb rto Sc.hommer ou G rardo V ilba. Completa e
cunha s cción adi ada aos
grandes reponeiros intemaciona is que viñeron traballar a partir de 1949 e asi
mó transe, por primeira vez
no Estado, fotos d Eugene
Smith, lnge Morath, Marc
Riboud, Jean D ieuzaide,
Michael Wolg nsinger, J an Mohr ou William Klein.

• ACTIVIDADES

• EXPOSICIÓNS

PÁTRIMÓNIO

MAIKANOVOA

As Brigadas pola Defensa do _O pasado- Martes 31 inauPatrimonio Chairego celebra-· gtirouse no Ateneo de Ourán, o Venres 3 de Abríl ás~ rense (Curros Enriquez, 1Edificio Torre) a exposi21 h, unha xuntanza co motivo de dar a coñecer as noción de pintura de Maika
Novoa.
vas iniciativas para o presente ano. Maior infamia~
ción no telf. (982) 21 15 08.
XAVIER CUlÑAS

Garcés acolle até o 15 de
Abril a eXQosición de pintura do ourensán Miguel
Carballo. Últimos traballos
pictóricos do artista. De
Luns a Venres de 9 a 21 h.
e os Sábados de 10 a 14 h.

• TEATRO-LEITURAS

L~~
º --• EXPOSICIÓNS
CAPRICHOS DE ÜOYA

No INGABAD pódese contemplar a exposición de
humor gráfico que oganizou
a equipa de normalización
Lingüística do centro. Baixo
título En galega con humor
recóllese unha escolma do
humor gráfico dos últimos
tempos na Galiza. Unha
pequena homenaxe ao
compromiso que os autores
mantiveron ca país.
CAXJGUEIRO

A galeria Pardo-Bazán acolle, até o 4 de Abril, a exposición de Daniel Caxigueiro. lnstalacións e esculturas que se poden visitar de Luns a Venres de
19,30 a 21,30 h, e os Sábados de 12,30 a 14 h.

•MÚSICA
SINFÓNICA DA ÜALlZA

O Xoves 2 de Abril terá lugar no Pazo de Congresos a
actuación da Orquestra
Sinfónica da Galiza que
baixo a dirección de Gilbert Varga, interpretará
obras de Mozart (concerto
para violin e orquestra en
Sol maior) e Rachamaninov (sinfonia n 2 2 en Mi
menor, ópera 27).

O Museu Provincicil acollerá até meados de Abril a
exposición de pintura Caprichos de Goya. Unha escolma de pinturas, expresa-- mente realizadas en -co n. xunto para a sua venda.

cinto da Feira Internacional
de Mostras, o festival intercéltico, que contará coa presencia de Xosé Manuel Budiño, o Venres 3, Solas e
Garmarna o Sábado 4, e
Deaf Shepherd e a Brigada
Víctor Jara o Domingo S.
Entradas por anticipado nas
sucursais do Banco Simeónc,
Corte Inglés e na cervexeria
lntercéltiga. O dia das actuacións custa 800 pta.

Cartele-ira
~CORTINA

DE FUME. Os ame- , ·
ricanos inventan. unha guerra parít .
tapar un escándalo sexual do presidente.
A fita é tan ridkula que parece que 'osianquis nunca recorren á intoxicación:
~GATIACA.

No futuro é posíbel
~ escoller o fülo mellar dotado. Xa
non hai máis diferéncias que as _q ue afastan aos listos dos parvos. Un <lestes últimos conseguirá sen embargo falsificar 0s
seus dados xenéticos. Amena, sen exi,
xéncias.

~ LEXÍTIMA DEFENSA: Francis -

Covelo
• ACTIVIDADES
O LOBO

O Grupo Erva, Adenco e a
Asemblea do Suído organizan
unha mesa redonda arredor
do lobo, na que intervirán
ecoloxistas, gandeiros, cazadores e labregos, entre outros, para tratar do lobo e a
sua problemática. Será o Sábado 4 de Abril ás 19 h. na
Casa da Cultura de Maceira.

Ourense.

Ford Coppola dirixe unha película
para demonstrar que nai algo piar t¡ue os .,;,.
avogados.: as compañías de seguros, que ·
~e negan a pagar un tr_aspl~t; d~ IQéd\;lla
osea a un enfetmQ de leu.:~mra.- . *

Es~ aberra na galeria Obradoiro de Artes a exposición
do escultor Xavier Cuíñas.
Unhcr cole¿ción de esculturas, que leva por título A
promesa do navegante. A
mostra permanecerá abena
até o vindeiro 29 d~ Abril.

Ole-ir_o.s
lil EXPOSICIÓNS
M.ONSERRAT LLAMAS

De Lons a Venres de 19 a
Zl h, pódese contemplar
na Casa ChaT-ry a mostra de
pintura él.e Monserrat Llamas. _Amostra compense
de quince obras de estilo
abstracto.

XURXÓ MAR.TIÑO

N a galería Marisa Marimón .
está aberta a exposición de
pintura -de Xurxo Martiño,
Antropoécica. Martiño mostra a sua primeira exposición individual en Ourense.
Aberta até o 15 de Abril.

Agaleria
Marimónde
OURENSE
mostra a
obra recente
deXurxo

Martiño.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
ESPÁCIOS
ALTERNATIVOS

A As ociación Xuvenir
Ínsua e o Concello crian
Espacios Alt~rnativos para
difundir as obras dos xóvenes artistas da cidade. As
salas que acollen as obras
dos novas artistas son: o
café pub Alsir (Barón, 13),
Cabaña' (Florez, 22), a Feira Vella (Praza da Verdura,
12) e o Quinteiro (na estrada de Ourense, a 5 Km, en
Bora). Durante os meses de
Abril .e Maio, Begoña Pé·
rez, Joshua Moon, Paula·
Fernández e Maider Te.. hetxea, serán os xÓvenes
que ~xiban as suas obras.

Ferrol
Na
exposición
Grandes
mesrres do
gravado da
CORUÑA
participa,
entre moitos
outros,
Maruxa
Mallo,
a quen
vemos na
fotografia
con Andy
Warhol.

GRANDES MESTREs
OOGRAVAOO

Está aberta na Fundación Barrié (Cantón Grande, 9) ,. a
exposición Grandes mestres
do gravado español. Entre os
artistas da exposición destacan os galegas Maruxa Mallo, Menchu Lamas e Prieto
Nespereira entre outros.

• EXPOSICIÓNS
Mª

JoAo OuvEIRA

Continua aberta, na galería
Sargadelos, a exposición da
pintora M" Joao Oliveira.

•MÚSICA
lNTERCÉLTICO '

MIGUEL CARBALLO

A sala Miguel González

Nesta fin de semana, do 3 ao
5 de Abril, celébrase no Re-

MANUEL

R.

MOLDES

Está aberta na galería Anexo a exposición do pintor
pontevedrés Manuel R.
Moldes. Baix o o título
Vieiras preséntase unha escolma de cadros de media-

A galeria
Anexo de
PONTEVEDRA
convida nos
a contemplar

a obra
de Manuel
R. Moldes
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no formato nos que a mirada percorre unha multiplicidade de estratos sen ac.adar nengun dominio estábel. De Luns a Venres en
horário de 18 a 21 h, Sábados de 12 a 14 h. Aberta
até o vindeiro 14 de Abril.

Convocatórias
unha extensión mínima de 150 fólios
por unha cara me~anografados a duplo
espazo. Han ser inéditas e enviaranse
por correo, sen remite e babeo lema ao
A Depuración da Coruña convoca o
Concéllo de Culleredo, Departamento
primeiro prémio de ensaio Manuel Murde Cultura, Edifício de Servizos Múltiguia. Poderán optar ao prémio a~tores,
ples, Ramón Cabanillas n 2 14. 15.670
de calquer nacionalidade, que presenO Burgo-Culleredo coa indicación no
ten ensaios de caracrer histórico, referisobre Prémio de novela longa Eduardo
dos á provincia da Coruña, inéditos e
Blanco Amor. En sobre adxunto, penon premiados con anterioridade. Estachado e baixo o mesmo 1ema, indicabelécese un único premio de 1.000.000
ranse o nome e enderezo do autor. De
pta. Os traballos poden abarcar desde a
prehistória até a actualidade. A exten- ' cada obra remitiranse cinco cópias. O
prazo de admisión de orixinais rematasión dos textos será libre e enviaranse
rá o dia 30 de Xullo de 1998. Maior inpor quintuplícado, en exemplares sepaformación no teléfono (981) 66 55 97.
rados, mecanografados a duplo espazo,
grampados ou encademados. ApresenPRÉMIO DE COMPOSICIÓN
taranse baixo un título e un lema, acheMUSICAL ANDRÉS GAOS
gados de plica na que conste o título e o
lema no seu exterior e contendo no inA Depuración da Coruña convoca o 1I
terior o nome e apelidos do autor e os
Prémio de Composición Musical An· dados persoais. O prazo de admisión redrés Gaos. Ao prémio poderán optar
mata odia 15 de Xuño de 1998 e debetodos os compositores que o desexen,
rán enviarse á Depuración da Coruña,
sempre que presenten obras inéditas e
Avd. Alférez Provisional.s/n, ·15.006 A
non premiadas con anterioridade. EsCoruña, indicando no sobre Premio. de
ta bel ece rase un único prémio de
Ensaio Manuel Murguía.
1.000.000 pta. As obras deberán axustarse ao cadro orquestral, pudendo utiPRÉMIO BLANCO AMOR
lizarse meios electroacústicos, solistas
e coro. Serán de tema e extensión liA Concelleria de Cultura ae Culleredo
bre, apresentaranse por duplicado e en
convoca a XVII Edición do Prémio
Blanco Amor de novela longa. Dotado ·exemplares separados. Apresentaranse
baixo un título e un lema, acompañacon dous millóns de pesetas, poderán
dos de plica na que conste o título e o
participar todos os autores de calquer
lema no seu exterior, e no interior os
nacionalidade con unha ou várias
dados persoais do autor. O prazo de
obras escritas en língua galega segundo
admisión remata o dia 20 de Maio de
a normativa vixente. As novelas terán
PR:ÉMIO DE ENSAIO
MANUEL MURGUIA

TARÁNTULAS ...
EN ACCIÓN
Na sala Méndez-Núñez
_ Mandoza (Avda. Santa
Maria, s/n), exposición Tarantulas ... en acción. A mostra permanecerá aberta até
o vindeiro 17 de abril. Pódese visitar todos os dias
menos os Luns de 10 a 14 e
de 16,30 a 20,30 h.

Santiago
• EXPOSICIÓNS

1998, e deberán enviarse á Depuración da Coruña, A vd. Alférez Provisional s/n, 15 .006 A Coruña, indicando no sobre Il Prémio de Composición
Musical Andrés Gaos.

món Cabanillas, Rosalia Castro, 16,
36.630 Cambados. Maior información
no teléfono (986) 54 29 50.

PRÉMJO DE FOTOGRAFIA
ECOLÓXICO;DEPORTIVA

O Colectivo Poético Sete Naos convoca a primeira edición do prémio de poesía Sete Naos, no que se estabelece un
prémio de 25.000 pta. e un accésit de
10.000 pta. Ao prémio poderán acceder todos aqueles autores que sexan
estudantes de Ensino Secundário da
Comarca do Salnés: A extensión dos
orixinais non será inferior a vinte versos, nen superior a cincuenta. De cada
orixínal apresentaranse tres cópias
mecanografadas a duplo espazo en papel DIN A4. Os traballos apresentaranse antes do 1 de Maio de 1998, no
l. B. Ramón Cabanillas, Rosalia Castro, 16, 36.630 Cambados. Máis información no teléfono (986) 54 29 50.

O l. B. Ramón Cabanillas, a Asociación Cultural santa Compaña e a
Asociación Xuvenil Fefiñáns convocan o primeiro prémio de fotografía
ecolóxico-deportiva. Poden optar ao
prémio todos os estudantes de Ensino
secundário da Comarca do Salnés. Estabelecense duas modalidades: unha
de fotografía deportiva e outra de fotografía denúnci~ de atentados ecolóxicos na comarca. En cada modalidade
haberá un único prémio de 15 .000
pta. As fowgrafias poderán ser únicas
ou compoñer unha serie dun máximo
de tres fotografías en tamaño 12x 17.
Cada autor poderá participar cun máximo de duas fotografías ou duas séries
en cada modalidade. As cópias entregaranse sen nengun tipo de montaxe
ou enmarque, en cor ou en branca e
preto. No dorso das fotografías deberá
figurar un lema e o número de arde da
série no seu caso. Adxuntaranse asi
mesmo un_sobre pecho no que debe figurar tamén o lema, contando no interior o nome e apelidos do autor, o
seu enderezo e o número de telefono.
As fotografías deberán remitirse, antes
do dia 15 de Maio de 1998, ao LB. Ra-

PRÉMIO DE POESIA SETE NAOS

PRÉMIOPARA
COROS POLIFÓNICOS
A Delegación Provincial da Con elleria de Familia e Promoción d Emprego, Muller e Xuventude, convoca a IX

Mostra galega de coros polifónicos Xuventtule 98. Poderán prticipar nela, agrupacións de xoves de entre 12 e 30 anos.
Deberán enviar unha casete con 3 temas antes do dia 17 de Abril de 1998
a calquer das delegacións provincia is da
conselleria de Familia. Maior información no teléfono (986) 81 70 80. t

\

Podemos
ollar a obra
de Tono
Carbajo na
galeria

Trinfa de
SANTIAGO.

.

TONO CARBAJO
Na galería Trinta (Rua Nova,30) pódese contemplar
a mostra do vigués Tono
Carbajo. T rátase dunha série de teas e esculturas seleccionadas dentro do máis
recente da s·ua produción.
. Aberta até o 26 de Abril.
MANUEL FACAL
Na Casa da Parra abre a
exposición Manuel Facal.
Toda a obra gráfica do autor comprendida entre o
1972 e 1997.
VICTOR VASARELY
O pasado Luns 30 inaugurouse no Centro Galega de
Arte Contemporáneo a exposició!;! antolóxica de
Víctor Vasarely. Máis de
60 cadros, na primeira

mostra de caracter retrospectivo que se realiza na
Galiza, dun dos máis revolucionários artistas do século XX, creador do OpArt (trata de achegarse ao
espectador a partir dos mecanismos psicolóxicos da
percepción visual) e da Arte Cinética. Aberta até o 26
de Abril.

No Colexio Oficial de Arquitectos de Galiza .(Marques
de Valadares, 27 baixo),
pódese visitar a exposición
do escultor galego Moncho
Amigo . Trátase dunha
montaxe especialmente
concebida para esta sala.
DE LADO

FRANCISCO LLORÉNS

O Venres 3 de Abril ás 20
h. inaugurarase, no Salón
Artesonado de Fons~ca, a
exposición- antolóxica
adicada a ·Francisco LLoréns. A complexa e variada formación do coruñes
permitiulle captar, con
grande sensibilidade, a
eséncia e o mistério da
sua terra.

lle durante estes días a exposición de pintura de Manolo Millares.

X.

XOSÉ HERNANDEZ

PRIETO NESPEREIRA

Falando á parede é o título

Castelao na imprensa da
República. A seguinte

MANOLO MILLARES

•TEATRO

O Auditório de Galiza aco-

MEMÓRIA
DEANTÍGONA

charla será o 15 de Abril
con Xosé Luís Axeitos
Agrelo . Todas as charlas
celebraranse na Faculdade
de Ciéncias da Información, clase 2, ás 20 h.

_.,.·
e,;:~llS&...

da exposición de Xosé Hernández, que· se exibe durante estes dias na Funda-

Do Venres 3 ao Mércores
8, o Centro Dramático
Galego -representará no
Teatro I:>rincipal Memória
de Antígona, unha reescrita do mito de Sófocles da
man de Quico Cadaval e
Xavier Lama. Dirección
cénica e dramaturxia de
Guillermo Heras. Todas
as representacións serán
ás 20,30 h.

de gastos de envio

GAMEOVER
Insignia:

683040001024
Solicita a cdntidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
3.6200 de '(igo.

Faculdade de Xomalismo,
organiza as V xomadas sobre Castelao, que comezaron o pasado 24 de Marzo.
Nesta semana, o Xoves 2
de Abril, Gustavo Luca
de Tena, redactor de A
Nasa Terra, tratará o tema

ción Granel!.

deseñado por Castelao
en insígnia .ou c~~-

Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
correos au ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501

xunto coa Fundación Castelao e a colaboración da

No Mosteiro de San Martiño Pinario está aberra .unha mostra antolóxica de
gravados de Xúlio Prieto
Nespereira.

_O -escudo da Galiza

Chaveiro:
Prezo 500 pta + l60 pta

MONCHO AMIGO

O Domingo 5 ás 17 ,30 h,
terá lugar na sala Nasa, a
actuación do grupo de teatro Catrabucha, que representará obra de teatro infantil'Game Over. A entrada val 500 pta.
•XORNADAS

CASTELAO
-~'3

O MEU (Movi~ento Estudantil Universitário)

Vigo

O Venres 3 de abril á.5 20 h.
terá lugar, no Paseo de Alfonso n 2 12, a inauguración
da exposición De lado. A
exposición trátase dunha escolma de traballos artísticos
dun grupo de novas promesas galegas. Organiza a Yocal ia da Muller da Aso-

ciaci6n Cultural de Valt.ulares.

• EXPOSICIÓNS

DIÁSPORA DA CHINA

ITÁLIA NA GUERRA
CIVIL ESPAÑOLA

Na Casa das Artes está aberta a exposición de fotografía
de Patrick Zchmann. Fotografías de diversas comunidades chinesas en vários países, tanto de Occidente coma do Oriente, expostas a
modo de viaxe. Aberra até o
19 de Abril. Tamén na Casa
das Artes exfbese a exposición de pintura de Nuria
Guardiola Madel Mass6,
obra recente da pintora na
que reflexiona sobre a decadencia das fábricas de
Mass6. Até o 5 de Abril, dia
no que tamén finaliza a esposición de pintura de Min;
gos Teixeira, Na procura das
orixes, 40 pinturas que pretenden expresar a evolución
da arte desde as suas orbces.

Na galeria Sargadelos (Dr.
Cadaval, 24) pódese contemplar a exposición sobre

a A 1tália na Guerra Civil
Española logo de 60 anos. O
fascismo italiano tivo moita responsabilidade, xa antes do 36, sobre a sublevación militar do 18 de Xullo
dese ano.

XOSE Mª BARREIRO

Reencontro é o título da exposición de pintura de Xosé Maria Barreiro, na que
se recollen pinturas recentes do autor. Na galería
Alameda.
JULIO ROMERO
Ampliase até ·o 12 de Abril
a mostra antolóxica do 'pintor Julio Romero de Torres,
coñecido popularmente polo pintor da muller morena,
que en 1953 serviu ao Ban- .,
co de España para a e'misión do billete de 100 pese-

A obra
gráfica

de Manuel
Facal,
de 1972
a 1997,
ocupa a

Ca•ada
Parra de
Compostela.
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Anúncios de balde
•Véndese casa en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 m2, fonte natural, viña,
frutais . As persoas interesadas poden
chamar ao teléfono (986) 20 24 86.
• Vendense cachorros de Gos
D'atura (pastor catalán). Teléfono
(986) 26 15 98.
• Rías Baixas de Galicia. Vendo
chalet de 2 plantas máis garaxe e
2.520 metros cadrados de terreo.
Ideal para construir unha residéncia
da terceira idade. Tamén se aluga
en Asados·Rianxo un chalet con
xardin por meses ou quincenas. Teléfono 923 26 76 57.
• Cursos de fotografía e fotoxornalismo. A fotografía de autor, de viaxes, a reportaxe ... trátanse nos cursos
gue imparte o fotoxornalista Delmi
Alvarez. Grupos de 5 a 1O alumnos.
Foros de pensamento e opinión entorno a fotografía. Conferencias dirixidas
a institutos, coléxios e asociacións sobre reportaxes que realizou e que provocan inquedanza social: O conflito
iugoslavo. Exemplo de autodestrución
do home; Cuba. A loita dun povo; Meninos da rua. Miséria e escravitude;
Galegos na diáspora . Unha grande
traxedia; Fotografía Documentalista e
Fotoxomalismo galega. Máis información : Delmi Alvarez. A Garda 9, 13g A.

36209 Vigo. Tlf: 986- 29 36 25. Beeper: 940- 331 331 abonado 76 20 26
• Oito anos de sequestros é o disco

adicado aos presos independentistas. Con Na Barraka, Diplomáticos,
Skornabois, Nación Reixa, Xenrreira,
Túzaros, Skacha e Korosi Dansas entre ou1ros. Á venda no catálogo Sons
de Luita. Se che interesa escrebe á cai-

xa dos correios 3242, 36080 de Vigo.
• Desexaria intercambiar correspondéncia para facer amigos e obter axuda humanitária. Escrever a:
Teresa Álvarez Cruz Jaime a 53 e/.
Avellaneda e San Fernando. Camagüey 70.100 Cuba.
• Alugase apartamento en Vigo ,
amoblado, 1 dormitório, calefacción ,
garaxe e adega. Perta do Hospital Xeral . 48.000 pta ao mes. Telf. 27 18 96.

Encrudllado
México, perta do Corte· Inglés. Renta
baixa. As persoas interesadas poden
chamar ao teléfono 41 03 21 .

a

•Debido actuagáo da repressáo judicial sobre militantes da Assembleia da
Mocidade Independentista (AMI) e em
prevem;áo das consequencias económicas que esto conleva (p. Ex . um militante de Ponte Vedra tem que pagar
urna fiam;a de 240.000 pta.) a nossa
orga.nizagáo decidiu abrir um fondo
de resistencia no que agradeceríamos fac;as o teu ingresso solid~rio
que nos permita seguir a fazer fronte a
esta ofensiva da repressáo espanhola.
O número da conta é o 2091 :0500-1230000-93748 da Caixa Galiza.
• Oferécese pintor de interiores.
Calidade e bon prezo. Guillermo, Teléfono de contacto 28 09 30, Vigo.
• Penha Anti-taurina Vengador, Precisamos qualquer tipo de colabo·
rac;om (artigas, bandas des.enhadas,
desenhos, etc.) para sacar un boletím.
Se desejas contactar com nós, escre.. ve ao apartado 180. 36900 Marím.
• Mestre de primária busca traballo relacionado coa cultura do no·
so país : publicacións, editoriais, librarías ... Manolo (981) 69 56 82.
• Xa está na rua o número 7 de
Abrente, voceiro de Primeira Liña
(MLN). Consigueo no apartado dos
correios 760 Compostela.
•Vende-se AX 1.400. P0-9172·1. Bon
prezo . Telf. (986) 42 04 88. Raquel.
• Vende-se moto Honda CBR 600
F, ano 93. 750.000 pta. negociábeis.
Teléfono (986) 45 14 32. Xosé.
• 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. Alguén que. domine o idioma, un
licenciado en Filoloxia non sei se seria
muito pedir. Quedaria moi agradecido.
Marcial . Apdo. 5.357 47.080 Valladolid.

• Distribuen de xe ito gratuito información sobre os carreiros do rio
Miño. Solicltaa na Asociación Chantadina de Sendeirismo (982) 16 25 82.
• Traspásase en Vigo local na rua

The Quiets
van estar no
Corvo de
VIGO o

Venres 3.

tas. Baixo o título Un mundo de sed ucción, a exp sici6n recoll o period qu
a1 d e 1897 at l930, an o
da ua mo rt . Na a la de
xpo 1ción do
nrr Cultural aixav1go .
ABALE!RO

tá aberra na

la d art
aixavigo (Policarpo anz,
24), a x i i n d pintura
de Manu 1 Cabaleiro L6pcz.
Unha mo tra mon gráfi a
s br T rra anta, qu 1 va
por dtulo Mistura de Culnuas.

• As mulleres do Colectivo Poético
HumiUadoiro veñen de sacar á rua o
primeiro número do seu boletín poético PolpA correspondente ao inverno
97 con poemas de Beltza, Olaia Coci-

NCERTO

• Véndense camisetas de indepénáéncia de Euskadi. Só tes que mandar nun sobre 2.000 pta. e o voso Nº
de talla, tamén vos mandaremos un
fascin sobar os presos bascas e un libro da independéncia de Euskadi.
Escribir a: Baraka Taldea. Ekonomia,
17-4 esq. 48902 Barakaldo. Bizkaia:..
• Grande oferta de discos e filas.
Teléfono (986) 41 34 96. Perguntar
por Sr. Baños.
• Aluga·s~ quarto em piso para
compartirmos. Bon preqo, zona velha de Kompostela. Hartas, 39-baixo.
• Precísase farmacéutica para Folgoso do Courel. Concha. Telf. 908
57 7.9 00 e (986) 49 05 58.
• Oferécese local (taberna A Casa
Ve/la) para actu~cións musicais ou
outra actividade artística. Meses de
Xuño , Xullo e Agosto, ae poder ser
ás noites. 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. •

l. Parte saínte da cara por onde respiramos 6. O continuador de algo 8. Gaña e necesidadé de comer 9. Nome de home 11. Que non teñeD: compañía 12. Terminación de participio feminino 14. Espida, sen roupa.
16. Prqriome de terceira persoa 17. Teólogo, entre os
árabes e os turcos 19. Denominación de Buda na China 20. Forma contracta do pronome persoal 21. En
maior cantidade 22. Escoita 23. Cocía sen auga ou
aceite 26. Expresión que se di a un animal para que pare 27. Río que pasa por Padrón 29. Ao revés, muller
acusada dun delicto 30. Pronome persoal 31. Referente
ao reí ou raíña 33. No plural, de onde saen as crías das
aves 35. Aldea do concello de Ribeira que ten un famoso dolmen 37. Enguedello, enmaraño.
Verticais

1. Abreviatura de número 2. T eaza coa que os ferradores suxeitan polo fociiio os animais 3. Nota musical 4.
Relixión dos musulmáns 5. Expresión abreviada, co significado de parque zoolóxico. 6. Que non teñen enfermidade 7. Esteiro ou tramo final dun val fluvial asolagado polo mar 8. Pasar as follas 10. Os afixos que van
pospostos 11. Timbre oficial que se usa no franqueo da
correspondencia, no plural 13. Val a menos 15. Da nosa propiedade 17. Utiliza 18. Ten cariño 24. Ao revés,
contracción 25. Acción de brotar 28. Fileira, ringle ira
30. Pronome persoal 32. Trate mal de palabra para hu- millar 34. Móvome polo ar 36. Ao revés cincuenta-e
un, en números romanos. +

Caldo de letras

Xov s 2 de Abril á 22
h, cel brarase na ala N ova
Olimpia , o prime iro con certo universitário s lidário Fu.nda.i, no que actuarán
La Marabu.nta , Los Feliz e
o Tre s Sudamaricones. En trada a 800 pta.

ATERRA

Patrick
Zchamann é
o autor da
série
fotográfica,
adicada á
comunidade
chinesa
espallada
porvários
países, na
Casa das
Artes de

• Estou interesado em mercar um
alto-talante-_ Perguntar por Miguel.
Teléfone (981} 58 00 58.

Horizontais

OLLDÁR10

MÚSICA CLÁSICA

É o título da fita d~ Andrzej Wajda (Ziemia obieca-·
na, Polónia, 1975 169

• Galiza Nova da Mariña vende a camisola coa lenda de tastelao "O que
non se pode negar e que Pardo de
Cela defeodeu a independéncia de
Galiza e que loitou bravamente contra uns reís que .querían governarnos
a distáncia". A seis cores e só 1.300
pta. Pedimentos a Galiza Neva Apdo.
19 27740 Mondoñedo, Pagamento
por xiro postal ou contra-rembolso.

•MÚSICA

•CINEMA

DA GRANDE PROMESA

• Vende-se Opel Corsa 1,4 automático. PO·BC, 2.400 Km. En perfecto e'stado. Dirección asistida e con
mando para discapacitado físico . Teléfono 929 88 75 04.

• En Lareira-Carnota. Alugase apartamento ao carón da praia con vis·
tas ao mar. Completamente equipado para o verán. Teléfono (981j 76
11 44 a partir das 20 h.

Enrre Abril e Maio celebrarase no Caixavigo a
Temporada de música clásica, composta por catro concertos da man de o utras

tantas formacións: The English Concert, Real Filarmonía da Gali.za, o Cuarteto de Cordas ele Moscova
co pianista Emile Naoumoff e a Orchestre des

Champs Elyseé. O primeiro concerto terá lugar o 15
de Abril con The English

Concert, considerada como
a orquestra de cámara británica máis importante entre as agrupacións que utilizan instrumentos orlxinais,
e quer facer chegar ao público o son vivo e orixinal
da música do século XVIII.
Para os catro coricertos están á venda bon~s no teléfono (986) 23 _80 51.
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SOLUCIONS
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Uvegá teatro apresentará,
o Xoves 2 ás 20,30 h. no
Caixavigo, a obra de Manuel Lorenzo e Vicente
Montoto.t

e

J

THEQUIETS

O Venres 3 ás 22,30 h, terá
lugar no pub O Corvo (rua
Lepanto), a actuación do
novo grupo vígues Th·e
Quiets. Fusión de rock dos
70 co dos 90 que lembra á
Jimi -Hendrix ou a· Lenny
Kravitz.

H

T

K

w
Zo

01

N

ña, Maria 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 Humilladoiro, Apartado. 816. 15.080 A Coruña.

min) que proxectará o Cine Clube Lumiere o Luns
d ia 6 n o Aud it 6 rlo do
entro Cultural Ca ixavigo
ás 20,30.

C

XOAN COSTA

.\\!

rrou

·031N3
·¿f S0.1I3XV -Sf SOA.O
"ff 1V3'ti ·a SOA.
·of 'ti3V '6Z 'tiVS ·¿z ox
·9z V9VSV .fZ 30 ..ZZ
SIVW ·1z S011 ·oz O.:I
·61 VW310 .ll 13 ·91
NOV .tl VQV ·zy SOS
·u SI01 .6 3WV.:I '8
'ti0S3.:JOS ·9 zrnvN · 1
sre:iuozpoH

~

1

ANOSA TE

Zona Gris

DIRECTOR! Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNAL1ST1CA E~rroRA: Promocións Culturais Galegas S.A. l'RESIDENTI!: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administraeión, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•_ Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 .

XELIS DE TORO
• 2 DE ABRIL• 1998 • N!? 824 • ANO XXI • IV XEIRA •

A

Os viciños traballan por conservar omonte eaherdanza arquitectónica

Os muiños de Saiáns, tradición ergueita sobre o rio
*

PAULA BERGANTIÑOS

Hai tempos onde o compromiso político· faise máis necesario, é necesario falar desde un
lugar claro e definido, situarse,
¿onde te situas? Hai vece que
o compromiso político non
depende tanto onde e tá enón contra q u n e tá . N n
tanto con quen estás dacordo,
enón con quen ere que te
alg que falar, con quen p d
di cutit. A quen está di po to
a dicirlle qu
tá equiv ad
e e tás di po to a tratar de rebati rl le os s u argum nto ,
teu aliad .

Ao pé dos miradoiros naturais
que se erguen sobre a ria de
Vigo e sobrevindo a especulación urbanística que rebule á
beira do mar, a parróquia de
Saiáns conserva fachendosa
un conxunto de vellos muiños
de auga. Atendendo a herdanza da arquitectura tradicional,
no 1983 os viciños desta vila
decidiron recuperalos das ruinas e iniciar un custosos traballo de reabilitación. O Concello de Vigo ven de recoñe- .
cerlles a iniciativa cunha mención especial no certame anual
"Arquitecto Gómez Román".
No linde entre os concellos de
·Vigo e Nigrán transcorre o rio
Saiáns. Leva o mesmo nome
do monte que empezou a sementar de muiños hai perto de
douscentos anos. Na actualidade tres exemplos· destas construcións consérvanse no rego
de Estea grácias a iniciativa da
asociación de viciños da parróquia de Saiáns e a sua comunidade de montes. Non é o seu
único tesauro. Moi perto, ao pé
do mar, sobreviven o Castro de
Estea e un petroglifo.

O Muiño da Escota, o Novo e o
de Vare/a eran as tres construcións das que talaban os máis
vellos e que quedaron ao descuberto despois de limpar a traga.
No 1994 apareceu o cuarto, o
Muiño de Arriba. A asociación viciñal San Xurxo e a xunta xestora do monte comunal decidiron
daquela recuperar o que entendían como "un valioso património
cultural". Unha pequena axuda
da Concellaria de Património Histórico e Meio Ambiente vjguesa
pero, sobretodo, os fundos e o
estorzo dos viciños organizados
nas duas asociacións permitiu levar adiante o traballo de reconstrución. O seu obxectivo era habilitalos "como un espácio educativo e didáctico onde os escolares e os viciños poidan recoñecer
a cultura e o pasado dos seus
antergos, sen nos esquecer do
singular valor recreativo que poden ter estes paraxes cara o

O muiño de arriba fica sen restaurar e dará exemplo do estado das construcións antes da recuperación.

tempo de lecer e o turismo rural".

no-

Agora seguen conservando o
me que os máis vellos lembraban e tres deles están completamente restaurados. Non toron todos construidos na mesma época. As suas idades, segundo se
teñen documen.tado os viciños,
oscilan entre os 150 e os 200
anos . Tamén explican .que os
máis antigos -o de Vareta, o da
Escota e o de Arriba- teñen as
paredes irregulares, de cachoteria pequena e tosca, namentras
que o Muíño Novo, de construcción máis recente necesita do
traballo de cantería para asentar
ben. A diferéncia do resto, o de
Vare/a carece de tremiñado de
madeira no deseño orixinal e a
fariña cae directamente no chan.
O morteiro de xabre que éubria o
rexuntado da antiga cachotería
foí sustituido por un morteiro feíto
de cemento branco, area e colorante ocre, que dá o mesmo aspecto que o xabre natural pero
que é máis resistente. O soporte
da cuberta do tellado fíxose con
vigas, cerchas e corresas de carballo e acácia negra e a cuberta

· Tokyo .......................... 129.000
Dubai ............................. 95.000
Melbourne ................... 176.000
Sidney •••,...................... 176.000
Dar Es Salam ................. 99.000
Durban .......................... 99.000
Johannesburg ................ 97.000
Lilongwe ........................ 99.000
Mauritius ..................... 122.000
Quito ........................... 125.000
Paris .............................. 45.000
London .......................... 37.000
Buenos Aires ................ 115.000

VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO

Bogotá ........................... 99.000
México ........ ·. ................. 114.000
Rio de Janeiro ................ 98.000
Sáo Paulo ...................... 98.000
Santiago de Chile ......... 122.000
Grand Cayman ............ 109.400

Grenada ...................... 110.000
Nassau ........................ 111.000
San Juan ...................... 111.000
Caracas .................... 99.000

A PARTIR DO 25 DE ABRIL DO 98. VALIDEZ 6 MESES / ABERTO

A. IGLESIAS

mesas ou platos de duchas nalcon tell~ do país recuperada. Tamén usaron a madeira de acácia
gunhas casas e modernos chapara as portas de entrada.
. lets da zona". Sen reparar atópase ainda o cuarto muiño, o de
O que os viciños de Saiáns non
Arriba , que constitue un bo
puideron recuperar foron as peexemplo do estado das construcións antes da sua recuperación.
zas· do antigo enxoval por toparse totalmente apodrecidas. Segundo dan canta eles mesmos
Ademais de traballar na sua reatodo o traballo de carpintaria fíxobilitación, os viciños tamén tivese nun taller artesanal con mesron que limpar e acondicionar o
tres carpinteiros, xa retirados do
entorno dos muiños, retirando os
verquidos incontrolados e arrinofício, pero que lembraban como
estaban feítas antigamente todas
cando a vexetación non autóctoas pezas. Contaron para isa coa
na das ribeíras do ria, eucalitos e
colaboración dos mozos intereacácias que ameazaban con volsados en conservar o seu patriver derrubar as suas estruturas.
mónio cultural. As partes do enAdemais de instalarse unha fonte
xoval -o tremiñado, a moega, a
en pedra do país , recuperaron
unha antiga mina totalmente dequenlla, o taramelo e a sateirarruida a carón do Muiño Novo e
fíxéronas con madeira de piñeiro
do país. O resto dos mecanislimparon e reconstruiron o sistemos que soportan o traballo máis
ma de presas e canles que aliduro -vara, cruz, rieiro e erguementan con auga os muiños. A
doiro- talláronse en carballo.
carón deste muiño tamén se conserva unha charca, que respeO Muiño de Vare/a e o Muiño
tando o releve natural da zona,
os viciños converteron nun auNovo non funcionan porque non
teñen moa e as asociacións caténtico hábitat que serve de refuxo á fauna do rio e que forma
recen de presuposto para mercalas. Segundo denúncian, alparte das actividades de educagunhas destas pe.Zas actualmención ambiental postas en marcha
te "desempeñan a función de
pala asociación "San Xurxo".+

"
SOIDA

IDA E VOLTA
Chicago .......................... 65.000
Los Angeles .................... 83.000
New York ... .................... 65.900
Philadélphia ................... 65.000
Pittsburgh ...................... 65.000
San Francisco ................. 83.000
. Tal!lpa ........................... 75.000
Washington ................: .. 65.000
Bangkok ...................... 138.000
Hong Kong .................... 99.900
Manila ........................... 99.900
Kuala Lumpur .. ; ........... 100.900
Manila ........................... 99.900

zona gris é un risco, é
pengosa, como areas
movedizas, e mesmo é
posible que ninguén che bote
unha man se se che vai un pé
e Gomezas a afundirte. O compromiso. político é branca e
negro, e a zona gt:is pode ser
molesta, porque nin é branca
nin negra, senón gris.

Zurich ............................
Ansterdam .....................
Paris ..............................
Munich ••••• ~ .....................
Frankfurt ...... :................
Colonia ..........................

43.000
34.000
34.000
39".900
39.900
39.900

Stuttgart ........................
Berlin .............................
Dusseldorf ......................
Hamburgo .....................
Bologna .........................

lixado con transporte ao
Serv~xo. pe.rso:barque sen cargo
aeroporto e as1stenc1a e

/X~
MINHO EXPRESSO
VIAGENS

A z na gri pode enganar, porque aprendéron que e tá entre o branca e negro, e é po ible pen ar que a zona gri é
negociadora, a zona gri raramente negocia buscando un
compromi o entre branco e
o negro. A zona gris pen a por
si mesma, é radicalmente gri .
Pen ar que é un negror abrancuzado é un espellismo.
fu argumentacións, o discursos, as discu ións, gozan do
aplauso, cando entran dentro
da lóxica do negro e do branca. E canto máis bombo mái
grande é o aplauso. E canto
n:i,áis grande é o aplau o máis
bombo se nece ita. O re ultado é enxordecedor, pero i o é
o que é, enxordecedor.

·VoLVER AO REGO
39.900
39.900
39.900
39.900
39.900

º

pasado Xoves, dia 26,
un grupo de parados
entrou na bolsa de Madrid. Os gardas xurados sairon
a curtarlles o paso. De súp'e to
dez ou doce brokers botáronse,
ainda con máis ímpetu que os
gardas, sobre os desempregados. Un dos executivos da bolsa quitoulle a moca a un garda
e comezou a bater nunha das
duas mulleres que encabezaban o grupo de intrusos. Hai
máis de vinte anos que o escrebeu Chomsky, en referéncia aos Estados Unidos: "Onde
se encontra a maior conciéncia de clase é nas elites".•

