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O PP promove unha manifestación diante
do parlamento e non a disolve a policía

------15------Construtores galegos acusan ás empresas·
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foráneas de cobrar só por xestionar"
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Apredisposición
dos estudantes
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Millón Picouto: "É bon aprender música
11
a partir da tradicional
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------32------Manuel Quintáns, autor do primeiro dicionário
conceptual galego
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Joam de Cangas,
Meendinho e
Martin Códax,
tres trovadores
medievais
homenaxeados
no Dia das Letras
_

(Páx. 6, 25 e 35)

~~~

Abunkerización do
Parlamento galego,
provoca a protesta
unánime da oposición

O uso do galego
no ensino descende
na Universidade

Oteatro profisional
dá a coñecer
un Manifesto contra a
castelanización do CDG

A COMPAÑÍA (:IANDESTINA
DE CONTRAPUBLICIDADE
Marilar Aleixandre
Unha chamativa e enigmática
campaña de contrapublicidade
esténdese por toda a cidade.
Dous xornalistas encárganse
da investigación do caso.
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O 16 en Santiago, pala nasa fala
Por comparanza co hebreo en Israel ou co finés
na Finlándia que o século pasado xa apenas se
expresaba máis que en sueco, a recuperación do
galego como idioma normal en todos os usos se,
mella ben máis doada. O dado cerro e ameaza,
dor de que só un 8% dos mozos dalgunhas cicla,
des emprega o noso idioma, debe ser contrastado
coa evidéncia de que todos o coñecen e ainda o
, escoitaron vivo, cando menos de boca dos seus
avós.
A nosa fala encóntrase nese ponto decisivo entre
a sua posíbel desaparición, se o camiño de decli,
ve no'n se cámbia, e a recuperación para usos ma,
sivos. Todos os estudos indican que a predisposi,
ción da práctica totalidade dos galegos cara o seu
, idioma é boa, ainda que non o usen por razóns
históricas coñecidas, de modo que unha política
de recuperación do idioma non fai pensar en
conflitos significativos, nen na necesidade dun

plano de mergullamento ao estilo finés, israelí ou
catalán. Os mencionados estudos sinalan tamén
que o único que falta é vontade política para po,
ñer en marcha os dispositivos necesários.
Todo o mundo é coñecedor hoxe do contrário,
de que o governo da Xunta ten o galego como
língua protocolária e que o usa como coartada,
frente á presión da base social que reclama a ga~
leguización. Todos os galegos saben tamén que
tanto Fraga como os demais dirixentes do partido
e do governo falan castelán en privado. Conse,
guir que as institucións <lean un paso a prol do
galego é unha costa arriba de sacrifícios, manifes,
tacións e demandas de centos e miles de cicla,
dáns. Iso é o que_se pide de novo o día 16: maní,
festarse a prol do galego, para que o ·g overno do
PP saiba que non ten, nen terá, outra saida que
facilitar o paso do noso idioma á normalidade
anceia9a pola maioria. •
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sobre o futuro e mesmo agoirou
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As bancadas do PP, nunha táctica pr?concebida de siareiros
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candidato socialista cun-balbordo inicial. Borrell deu mostras
de nervosis'mo e de febleza. Almún i a de estar albiscando un
incerto futuro, ensimismado no
seu escano_
Na segunda fase do debate, na
que si amergullou Galiza, nova
edición do combate AznarBNG. Como nas duas ocasións
anteriores, o presidente do governo español eludfu precisar
por que Galiza non cria emprego, por que se reduce a sua poboació n activ·a ou por que o
sector lácteo galega non ten o
peso político nas decisións do
Estacio que si se lle outorga á
oliveira andaluza, que ten menos indidéncia no PIB.
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.Francisco Rodríguez comezou
por situar a política do Governo
nun contexto de entrega acrítica aos ditados de Bruxelas. A
coartada do Euro valeulle ao
ao Gabinete Aznar para "de-_
sartellar un Estado do benestar
xá. de por si abando raquítico"
e para "promover a redüción
dos sectores produtivos básicos para o noso país, entre
eles o leiteiro, o pesqueiro e o
naval",- afirmaria Francisco Rodríguez.
Para o voceiro do BNG completa este cadro unha política de
privati_
z acións das empresas
rendíbeis que "as alonxa ainda
máis do control democrático,
nomeadamente se pensamos
que foron erguidas co esforzo
da sociedade, nomeadamente
Pasa á páxina seguinte

Francisco Rodríguez,
voceiro do BNG
no Congreso dos Deputados .
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Ven da páxina anterior

ra o nasa frota. Canto ao sector naval, conseguimos carga
de traballo para Bazán até o
2006 e dous contratos para Astan o por valor de 48.000 millóns de pesetas".

os traballadores, e en que chucharon os recursos naturais locais sen compensación investidora no próprio território".
Segundo expuxo Francisco Rodríguez na sua intervención, o
paradigma da entrega do sector público aos intereses particulares áchase en Endesa, a
xoia multimillonária tan loubada
por Aznar no seu discurso, "levantad a sobre a esplotación
dos lignitos pardos de Galiza e
agora embarcada nun proceso
expansivo de investimentos e
trasnacionalización, que esquece os máis elementais deberes
sociais e territoriais".

Fin do relatório estatístico. O
incremento do teito competencia! da Xunta, "estamos no momento máis alto de desenvolvimento do ·Estatuto", afirmou
Aznar, e o avanzo na construción das autovías, completaron
a respostas do presidente do
Governo español aos nacionalistas galegas.

Para o parlamentário nacionalista, Galiza resulta mesmo discriminada no xeito en que se
vai formalizar a eufemísticamente chamada modernización
da empresa pública: "o plano
de governo de centrais de ciclo
combinado, con máis de
300.000 millóns de pesetas de
investimentos, non contempla á
central das Pontes, ameazado
o seu futuro polo esgotamento
da mina entre o 2007 e o 2010.

O incremento da cuota láctea
ao que fixo alusión Aznar agachaba algo evidente: o hipotético aumento para Galiza, pendente ainda da aprobación da
OCM, estaria sempre moi lonxe de satisfacer as necesidades de produción actuais, cifradas en 400.000 toneladas máis
do cupo estabelecido. "VosteAznar deixou sen contestar aldes o que .non entran é a disgunhas perguntas de Francisco
cutir a problema de fondo: o
Rodríguez. Non respostau· nen"
que non hai direito a que se
gunha- das cuestións formuladas
couten as posibilidades de crea respeito das
ci mento
dun
causas palas que
sector plenanon se invisten
mente competiparte das multimivivo"
,. indicou o
estratrégas
llonárias ganándeputado
do
cias de Endesa
BNG.
do PP dan por
publicitadas esta
feito que o
semana con camO deputado nacionalista púxollé
pañas de millóns
nacionalismo
...
de pesetas, na
de manifesto por
criación de tecido
último a un Azgalega é un
productivo alternaríar que o felicitivo na comarca
evidéncia ante a
tou polo seu madas Pontes, pésie
nexo da literatuque xa non é boa ra, tanto españoa existir un plano
firmado pola emla como galega,
táctica o
pre$a e a Xunta.
a sua total falta
Non mencionou
de información,
desprezo.
sequer os camiños
evidenciada na
de Ferro. O sector
contestación solácteo foi despabre Astano e Bachado en menos
z án. "Compre
de trinta segunlembrarlle ao
dos, en constraste
presidente do
coa teima e-ase
governo que foi
obsesiva coa que,
o PP o que se
todos os grupos
.opuxo no Conda cámara, analigreso a unha
saron a OCM da oliveira.
proposición do BNG para que
Bazán poidera acceder á construción naval civil. E Astano non
Cen mil ocupados menos
GOnstrue barcos porque o goverNa contraréplica, o deputado do
no asi e pactou en Bruxelas",
BNG puxo .de manifesto que a
afirmou Francisco Rodríguez,
política do Governo -Aznar desquen rematou cun significativo
true postes de traballo na Gali"non sei se vostede me entande
a min, pero eu ben o entendo a
za. "Ternos hoxe máis de
100.000 mil ocupados menos
vostede".•

o~

-

E tampouco se compensa a red u ció n laboral progresiva coa
aplicación de norma xeral a toda
a minería española de criazón de
catro novas postas de traballo
por cada once prexubilacións".
Francisco Rodríguez denun ciou tamén o entreguismo do
Governo central ante Bruxelas:
"entregan vostedes a política
monetária sen enrubecer o
máis mínimo e fican sen os
instrumentos básicos na intervención da economia". O voceiro do BNG afirmou que ese
é o ideário de fondo de Aznar,
submisión ante Bruxelas, hostilidade fronte ás nacionalidades
históricas, ao tempo que denunciou "o adianto sine die
dunha auténtica reforma do
Senado'', ou a "resisténcia por
parte do Executivo á hora de
aplicar o artigo 150.2 da Cons-

que en 1987", indicou o parlamentário nacionalista. Para
Francisco Rodríguez "non haberá recuperación do emprego
mentres non se terme dos sectores productivos e da criación
da riqueza".

·suso SANMARTIN
titución Española para posibilitar a transferéncia de competéncias do Estado ás nacionalidades".

A réplica de Aznar
Na sua réplica, o presidente do
Governo español botou man
·
das estatísticas:

"Desde que ,entrou en vigor a
reforma laboral, na Galiza pasouse dun 3,8 por cento de
contratos indefinidos a un 7 ,88.
Desde que governamos, negociamos un incremento de cuota
láctea asignada ao Estado español en 221.000 toneladas e
aprofundamos as xestións para
conseguir novas caladoiros pa-

O balbordo da direita
No intr.e que José Maria Aznar citaba no Congreso de
Madrid as suas comparecéncias semanais para
responder como mostra inequívoca do seu talante
democrático, no Parlamento galega o PP negábase
máis unha vez a que Fraga compareza na Cámara
mesmo cando sexa directamente interpelado.
Seguen deste xeito a táctica de blinda'?' ao decrépito
Presidente da Xunta de toda confrontación política e
trasmitir a sua imaxe, trucada, só a través dos
médios ·de comunicación afins. Polo demais, o acoso
a Josep Borrell desde as bancadas dos congresistas
do PP, no que se distinguiron senlleiramente alguns
deputados galegas, viñérono ensaiando no Harreo
desde hai duas lexislaturas con Xosé Manuel Beiras,
repartíndose de antemán os papeis e os insultos a
gurguntar. A dereita española mostra a sua
verdadeira faciana cando está no poder e, cada vez,
está máis medrada.
Tamén o discurso de José Maria Aznar foi un calco dos
que veu pronunciando Fraga lribarne, tanto no que
respecta á sua estrutura (leu o informe de cada ministro,
paso a paso) como no somnífero, falto de ilusión, e
vacío de contido político e de referéncias ao futuro.
Aznar acubillouse detrás de dados macroeconómicos
para dar a sensación non só de que España vai ben,
senón que vai millar que nunca grácias á sua xestión.
A entrada na moeda única, as cifras do paro que están
a baixar incididas pala pr~cariedade e o crecemento
económico, permitíronlle afirmar que "vivimos no millar
élos mundos posíbeis", paradiando a famosa frase de _
Felipe González en 1992.
No balbordo festeiro da dereita española, Aznar
patentizou ideas preocupantes. A primeira os intentos

de criminalizar aos nacionalismos periféricos, pésie
aos pactos con CiU e PNV, seguindo no camiño
marcado dias antes en Gasteiz. Resaltar as
referéncias que realizou sobre a reforma do ensino
das Humanidades para, afirmou, ·dotar aos alumnos
"dos valores e referéncias históricas tradicionais e de
amor á lingua", española por suposto, pois ás
cooficiais nen sequer as' citou.
Tamén puxo da manifesto o desprezo polos valores
non xa democráticos senón constitucionais cando de
novo xustifica as ·escoitas ilegais do CESIO e cando
se retire, sen máis esplicacións, á imposibilidade de
que este servício segredo saia das mans militares e
pase a depender directamente da Presidéncia do
Governo, pésie a que o contempla como algo "léxico
e necesário".
Galiza, a sua identidade e os problemas que sofre,
non existiu neste debate até a intervención do
deputado do BNG, Franci,sco Roddguez. No discurso
de Aznar, como no de Borrell, ou Anguita, non houbo
unha soa referéncia ao problema da cuota láctea,
ainda que si se falou amplamente do problema das
oliveiras, do plátano canário, do viña e doutros planos
agrícolas da UE. O sector lácteo, polo que se ve, para
os partidos españois non é un problema de Estado por
non tratarse da agricultura mediterránea á que, como
afirmaria Aznar, "non hai nengun Governo español,
sexa cal sexa, que non defE'.nda".
Omitíronse igualmente toda referéncia á problemática
pesqueira, un sector completamente esquecido
tradicionalmente polos políticos estepários, o que
revela a sua falta de política própria para o sector e do
seu uso para "moeda de cámbio", como denunciaria

Francisco Rordríguez. Nas referéncias ás
infrestruturas, anunciou Aznar a construción do tren de
alta velocidade a Catalunya e Fráncia, omitindo
calquer referéncia tamén as deficiéncias galegas e,
incluso, ao famoso túnel do Guadarrama.
Cando tivo que contestar ao discurso perfectamente
agriollado, contundente e dunha clara reivindicación
social, realizado por Francisco Rodríguez, Aznar viuse
na abriga de acocharse no recorrente que ·~Galiza
nunca estivo millar" ou que "non pensa vostede que eu
tamén estaría contento de que as autovías estivesen
rematadas moito antes". Foi significativo o siléncio á
interpelación que o deputado do BNG lle facia sobre
Endesa, despois de que Aznar, no seu discurso,
apresentase as privatizacións como o "espectacular
éxito baseado na confianza máis ambiciosa".
Aznar negouse a entrar nas cuestión políticas de fondo
propostas polo BNG. "E lícito promover a paralización
do dereito a producir?", pergu_
ntoulle Francisco
Rodríguez. Tampouco quixo debater sobre as
transferéncias realizadas a Galiza, e negouse a falar
da língua galega, pesie a que, ao contrário que hai un
ano, nesta ocasión, Aznar non se mostrou
- enfurruñado/despreciativo co BNG. Seguramente os
últimos resultados autonómicos do nacionalismo
galega amainaron a carraxe que lle transmitían os
seus-correlixonários galegas contra unha ''forza
residual" que non só convertiu na primeira da
oposición, senón que vai máis alá dun discurso
localista doutros partidos e mostra as reivindicacións
de sectores fortes con peso no Estado (agro, pesca,
construción naval. .. ), que diferéncia á nasa economia
e que caracterizan a Galiza como nación.•
ANOSA TERRA
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Aconfiguración do·Estado, ogrande ponto de d_iscordáncia entre os parti9os

CiU, PNV e BNG denúncian
a hostilidade contra un Estado plurinacional
A configuración do Estado e a
hostilidade contra os nacionalismos periféricos foi o grande
ponto de discordáncia entre os
partidos e o tema primordial que
está hoxe sobre o debate político peninsular, coincidente, á
maioria, na configuración europea e no modelo social, ainda
que o debate se centrase mediáticamente na desputa entre
Aznar e Borrell.
"Cando defende calquer grupo
os seus postulados fálase de intereses lexítimos, cando o tacemos os nacionalistas alcúmano
de chantaxe", critlcou o voceiro
de CiU, Joaquín Molíns a postura dos partidos estatais que
muan o discurso segundo quen
se situe na Moncloa. O nacionalista catalán foi máis alá e
demandou, despois de criticar
"aos que arremeten contra o nacionalismo", teima na que incluiu aos do PP e aos do PSOE,
que "asuman que o estado non
pode funcionar ben sen a colaboración dos nacionalismos, o
naso e o doutras comunidades
como a basca e a galega".
Francisco Rodríguez, voceiro
nacionalista galego, puxo de
manifesto o contraste entre "o
entreguismo á Unión Europea,
cun mal disimulado recelQ e,
mesmo, hostilidade a avanzar
na configuración dun Estado
máis democrático, en consonánc i a co seu carácter plurinacional".
O voceiro do PNV, lñaqui Anasagasti, tamén denunciou a demonización dos nacionalismos
periféricos, criticando, ao mesmo tempo, que "a Grande Administración non asuma o Estado autonómico como tal".
Molíns denunciou os perigos
que ten o intento de excluir os
nacipnalismos periféricos do
"xogo democrático", en alusión
ás manitestacións realizadas
por p_olíticos do PP e PSOE
despois do ascenso eleitoral do
BNG nas últimas eleicións. O

voce-iro de CiU referiuse, en
concreto, ás voces que propoñen un cámbio do sistema eleitoral para evitar a "preséncia
dos partidos nacionalistas nas
Cámaras", e tamén ás atirmacións de que Aznar "cámbia votos por pesetas".
~
Fronte a este discurso, Aznar
mostrouse satisfeito non só da
etapa democrática e da chamada Transición, senón dos "últimos 25 anos".

daba por aludido ante as palabras de Aznar de que habia que
situarse a un lado da liña da violéncia ou ao outro. Só lle pediu
que non re_invindicase só o Espíritu de Ermua , pois é algo
etéreo e manipulábel, senón o
Pacto de Aiuria Enea no que está todo escrito e aprobado parlamentáriamente.

Neste sanso deixou de manifesto que, no ponto 1O, se fala
da necesidade de diálogo cos
violentos e o seu mundo para
A negociación en Euskadi
darlle unha saida á situación.
Anasagasti deixou -claro que
En contestación a . . lñaqui Anatodos os informes, incluso os
sagasti, José Maria Azanar deipoliciais do próprio Governo
xou de manifesto cales son os
central, poñen de manitesto
temores dos partidos españois.
que "non se lle pode poñer fin
Por duas veces o
á violéncia unipresidente do gocamente pala vía
verno español repolicial, senón ·
feriu se a que se
que
todos os
negócia con- ETA Joaquins
contlitos arma"pagarase
un
(CiU) criticou aos dos do mundo,
prezo alto e irrequéirase ou non,
ve r s íbe I". Cal é
que propoñen
remataron seneste prezo . inasutándose a unha
un cámbio
míbel polo Gomesa as partes".
verno español?
eleitoral
para
que
Aznar non o ex"Non queremos
plicitou, pero poser os últimos de
nacionalismo
de · s_acarse no
occidente", manon chege
contexto do s'eu
nifestou con rodiscurso: nunha
tu ndidade Anaás Cámaras.
negociación tesagasti, para
rian que ceder
despois deixar
parte da soberaclaro, nese clima
n i a estal ás nade diálogo que
cionalidades hissostén o PNV co
tóricas. Saben
PP (ainda que
que este proceso
Anasagasti quixo
é irreversíbel pefacer garante
ro non o queren
unicamente a
abordar. Nembargantes, como
Aznar personalmente) que a
denunciou Francisco Rodríguez
paz non pode negociarse "a
non lles importa facer cesións
calquer prezo". Pero si toi claro
máis importántes á UE "con toao reclamar "unha via de solutal entreguismo".
ción, chámese ~sta como queira'', pois, !=lfirmou, "conseguir a
Foi o debate sobre a negopaz é unha prioridade política
ciación en Eu?kadi, protagonizade todos".
do ente Anasagasti e Aznar, os
dous temerosos de rachar os
Seguidamente Anasagasti reacordes parlamentários, un dos
cordou as palabras políticas de
máis importantes destas seTony Blair: "talar non é ningunsións parlamentárias. Anasaha traición, chegar a un acordo
gasti afirmou que o PNV non se
tampouco". • _

Molin~

-o

Aznar e Borrell
-marcan as diferéncias
Os debates xerais que se realizan anualmente nos Parlamentos son, a cada máis, eventos
mediáticos, ainda que rachen a
própria estrutura comunicativa
pala sua duración. O enfrontamento Aznar-Borrell, apresentado como algo decisivo, era unha
necesidade política que beneficiaba a PP e PSOE, pero tamén
á indústria da comunicación.
Sábiase que non ía acorrer nada tan fundamental (os dous
partidos defenden idéntico modelo europeu) polo tema central
do debate, nen pala própria dinámica parlamentar, que mudase sustancialmente a percepción política dun número significativo de cidadáns. Ocorrese o
que ocorrese, a dereita confirmaría a Aznar e os socialistas
darianlle a alternativa a Borrell.
Estando na maioria dos temas
sustanciais de acordo ambos
representantes, o debate só tiña a marxe da dialéctica para
imporse ao contrário, algo que
nunca é determinante políticamente. Aznar situouse no seu
adormecedor discurso no plano
social polo que tiña que circular
Borrell, centrándose na redución do paro e no éxito da entrada na moeda única. Na réplica, acotado e espácio, voltou a
acomodarse na dereita sociolóxica que representa.

Prisa non lle gustou nada) e fuxiu dos temas recorrentes que
sempre usaba González.
Fronte aos éxitos de xestión
mostrados por Aznar, Borrell
só podia tratar de desmontar
esa eufória económica que lle
permite ao PP conectar co eleitorado centrista. Trataba de disputarlle o eleitorado contrapoñendo dous modelos de sociedade: a liberal e a socialdemócrata. Pero as diferéncias non
son fáciles de explicitar para o
grande público. Borrell atopou o
ponto débil de Aznar "na crítica
situación da Seguridade Social", e na ineficaz e conseguinte rexeitamento do plano de
emprego que fai a UE, valéndose de documentos da oficina de
Barea. Coa cantilena de
"conteste Señor Aznar, conteste", Borrell, como todo bó boxeador que atopa o ponto feble do
contrário, dedicouse na réplica
e contra-réplica a mazar nesta
parte da situación económica.
Seguiu, deste xeito, unha lóxica
parlamentária elemental que,
puido non ter suficiente resposta da audiéncia, pero abriu unha fenda importante na política
triunfalista do PP se, en días
sucesivos, é capaz de explicar
axeitadamente estas denúncias. Hai quen afirma que Borrell se equivocou por atacar o
ponto máis forte de Aznar, pero
se castiga nese eido tamén será o dano máis importante.

Borrell, pala sua banda, pretendía mostrarse como o candidato
de toda a esquerda, lanzando
unha mensaxe que foi recollida
rapidamente por Julio Anguita,
Por outra banda, tanto Borrell
que lla devolveu en once pontos
como Aznar evidenciaron que
programáticos, "pero sen preteóen a mesma percepción do
sa". Tentaba, ao mesmo tempo,
Estado, ainda que o candidato
o candidato socialista, desprensocialista tentase introducir o
derse dos terrollos do pasado
término federal. Asi e todo,
ante un estupefacto Almúnia
nesta situación, e fronte ao
que semellaba estar a meditar
lanzamento da vaga de Borrell
no seu futuro, tan ido como se
como a grande alternativa, colle observaba. Asi, Borrell, por
mo non podia ser menos, a
pasar pasou por alto o tema das
rnontaxe véuselles abaixo. Azlibertades públicas e tamén o - nar non é tan monicreque coproblema dos médios informatimo alguns pensan ollando só
vos, tal. e como lle demandaban
para o seu bigode. Pode ser
alguns compañeiros e certas
soporífero, pero xa controla os
empresas de comunicación ( a
resortes do poder. •
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-OPP prevé.axustes n~n Congreso
Extraordinário a celebrar en Xuño

5

Os dias 19 e 20 de Xuño o Partido Popular de Galiza celebra un Congre$O Extraordinárjo no que está previsto .
que se produzan axustes na composición dos órganos
directivos desta forza política. Descoñecese quen será
candidato á Secretaria Xeral, cargo que até agora ocupou. Xosé Guiña, pero de fundo escóitanse ecos da xor.:.
da loita polo poder que libran alguns destacados líderes.
O presidente da Deputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo apresurouse a amasar o seu apoio a Xosé
Guiña, que destas non foi o encargado de redactar a ponéncia política, xa que este documento correspondeu facelo ao preside.nte do partido, Manuel Fraga. Guiña dá a
Fraga todo o protagonismo no·Congreso, pero ao tempo,
outros dirixentes populares temen que haxa unha depuración de líderes que non apoian ao actual secretário xeral.+ .

MEU desbota
de momento a confluéncia cos CAF

O Conselleiro de Cultura, Xesus Pérez: Vorela, quer quitarlle poder oo Alcalde de Santiago, Xerardo Estévez:, no Consórcio.

Propón nomear como xerente aun xefe de Servizo da Xunta

Pérez Varela intenta tomar o mando
do Consórcio de Santiago
-0-C.V.

O conselleiro de Cultura Xesus Pérez Varela tentou dar un golpe de
mando na reunión do Consello de Administración do Consórcio de
Santiago ao propor a Anxo Garcia Cabreros como xerente da entidade, atopándose coa oposición do presidente e alcalde da cidade,
Xerardo Estévez e da concelleira nacionalista Encarna Otero. Pérez Varela tentaba saltar a dinámica do ·organismo no que todas as resolucións se toman por acordo das tres institucións
participantes, Concello de Santiago, Xunta e Governo Central.
Na reunión , mantida o luns 11
de Maio, aprobouse un presu posto de 20.000 millóns que
garanten o mantemento das
actividades dependentes do
Consórcio até o 2003 por acorde de todos os representantes,
variando o proxeato que remataba a distribuición de orzamehtos tres anos antes e que
posibilitará prolongar o funcibnamento, entre outras causas,
da Fundación Granel! e a Real
Filharmonia xunto coa Escala
de Música.

excepcionalidade ao propor
unilateralmente o nome dun
xerente. Pérez Varela defendeu a competéncia do candidato e negou calquer intromisión política na xestión do organismo dicindo que "non coñecia" á persoa que estaba a
designar e deixaba o tema
pendiente para a próxima reunión co fin de que se estudaran
os dados profisionais do proposto. Calquer cámbio nos estatutos do Consórcio e os acordes do Consello teñen que ser
ratificados polo consello de Ministros, Consello da Xunta e
Pleno do Concello de Santiago.

Nos estatutos do organismo recóllese o nomeamento dun xerente, con funcións estrictamente técnicas, que até o moO cargo de xerente implica, semento non se tiña materializa- - gundo os estatutos do Consórdo. Na última reunión, Xesus
cio, competéncias unicamente
Pérez· Varela apresentou un
de carácter técnico. Desqe hai
currículo de Anxo García Cacatro anos unha persoa ocupa
o pasto de administradora para
brero, xefe de servizo na Xunta, para ocupar o pasto de xeo que superara as probas de·
rente anunciando que asumiría
selección pertinentes e unha
parte das competéncias do
das opcións baralladas é que
consello. Tanto Xerardo Estépase a desempeñar funcións
vez como Encarna Otero mosde xeréncia.
traron a sua oposición na próp ria reunión e chamaron a
Xestión de 500 millóns
atención sobre o cámbio de .sen dar contas
maneiras con r'especto ao funcionamento do Consórcio que
"Pérez Varela tentou tomar o
até o momento só tomou decipoder do Consórcio dando un
s ións por acorde das institugolpe de efecto querendo introcións integrantes supondo a
ducir un comisário político que
· actuación do conselleíro unha
pouco ten que ver co pasto de

xerente. Operémonos porque a
própria natureza deste organismo recoñece a necesidade de
acordo entre as tres institucións pela singularidade da
promoción da cidade património da Humanidade. Desde o
ano pasado o conselleiro xestiona 500 millóns en rehabilitación, 150 para o Salón Teatro e
500 para o Xacobeo que serári
1000 o ano que ven, sen que
teña siquer desglose de actividades" anota a concelleira do
BNG e representante no consello de Administración do
Consórcio, Encarna Otero que
aproveita para pedir claridade
nas actividades que se desenvolvan e lam·e ntar que só se
adiq'ueA 75 millóns no programa de rehabilitación de viven• das no casco histórico.
Fontes do governo municipal sinalaron que o Consórcio está
"nun momento delicado" e remiti ron ao pleno extraordinário
convocado con carácter de urxéncia ,que se celebrará na tarde do Venres dia 15 de Maio
que ten -á marxe dunha iniciativa de apoio ao uso social do
galega- ao Consórcio como único ponto da orde do dia. No entanto, o grupo de governo fix9
público un comunicado no que
sinala que non se aprobou o
nomeamento de García Cabreros porque "non houbo acordo
prévio" e, asimesmo, anúncia
que se oporá á designación do
xerente e impedirá qt,Je se mermen as competénc:ias do Alcalde como Presidente do Consórci o, evitando facer, polo de
agora, na nota de prensa valoraCións políticas sobre o. acontecido que deixan pendientes
do debate en pleno.+
·

"A consideración como positiva da colaboración·cos
CAF, mais a valoración do momento como non oportunó
para.un ha confluéncia organizativa" é a conclusión máis
salientábel da 111 Asemblea Nacional do Movimento Estudiantil Universitário, MEU, que se celebrou en Composte-la os pasados dias oito e nove de Maio. Nun "longo e profundo debate" a organización estudantil decidiu seguir
adiante co proxecto do MEU e reforzar e expandir máis a
organización. Ademais, a asemblea supuxo un relevo xeracionaf e un coesionamento da organización. A nova co..
ordenadora Nacional, saida da asemblea, está integrada
por cinco persoas, ás que se unirá unha máis eleita por
cada a·semblea de campus.+
-

Odirector do Oceanográfico de Vigo
_presidente _do Comité de Pesca da UE
. Alberto González Garcés, até agora director do Instituto
Oceanográfico de Vigo, ven de ser r:iomeado presidente do
Comité Científico, Técnico e Económico de Pesca da UE. A
función deste órgano, formado por vir:iteoito representantes
dos trece países costeiros da UE, é a~esorar sobre o Total
Admisíbel de Capturas (TAC) e sobre as cotas asignadas ás frotas europeas, ademais de investigar o estado
dos recursos pesqueiros disponíbeis nas augas europeas.+

Manifestación pola reimplantación
de Filoloxia galega na Coruña .
O Xoves 14 de Maio celébrase unha manifestación na Coruña, convocada polos CAF e os CAE, para reivindicar a
reimplatación da titulación de Filoloxia galega n~ Universidade. A mobilización, que sae da praza de Maria Pita ás
oito e media da tarde para rematar diante do reitorado,
coincide co anúncio da Consellaria de ampliar o mapa de
titulacións universitárias. Filoloxia galega-portuguesa foi
suprimida en 1993 amp~rándose a decisión na reforma
dos planos de estudo. Actualmente hai un de_partamento
dentro da Faculdade de Filoloxia que, segundo as organizacións convocantes, "conta coa infraestrutura necesária
e o cadro docente mínimo para que non se demore máis a
impartición destes estudos". Pola sua parte A Mesa pala
Normalización Lingüística amosou o seu apóio á man_ifestación. +

Oalcalde de Ponteareas
irá tres anos ao cárcere
O Tribunal Supremo confirmou a senténcia imposta pala
Aúdiéncia de Pontevedra ao alcalde de Pontevedra, Xosé
Castro (PP), a tres anos de cá~cere pala comisión dun
delito de Jalsidade documental
durante un proceso .de expropriación. Mália que o Tribunal
Superior rexeitou o recurso de
casación apresentado por Castro por quebrantamento de forma e infración de lei e xa non
cabe novo recurso, o alcalde
asegurou que está disposto a
acudir até o Tribunal da Haia. A
pesar das suas afirmacións, XoXosé Castro e Jose M" Aznar.
sé Castro sabe que non hai
apelación que serva e por isa
xa comezou a .tramitar unha petición de indulto ante a
própria Audiéncia de Pontevedra e ante do Governo central. De momento, o fiscal informou negativamente a petición de indulto.· A senténcia da Audiéncia publicouse en
Maio de 1997 e recentemente este tribunal deu un prazo
de un mes para executar a condena, por esta razón, Castro haberá de demitir de contado e ingresar no cárcere. +
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OPtNIÓN

NAMÓRANME OS TRES
BERNARDINO GRAÑA
.

.

suspiro. do rilar. Despois da terceira vaga
amigó con quen eu quixen falar, / entón
Namóranme, encántanme os tres (Mendi,
· púxenme alí, beira do mar / con dor dq
vén a cicla".
ño, Codax, Xoán de Cangas). Soan !}eles
non terrea, non groseira música. Soan ne, ·
corazón a suspirar... ''.les sons delicados, estraños, misteríosos,
E logo, en v_olvendo, ó re1nsta!~rme, ó
tomo de serea profun, .
poñerme n~ casa cos Os tres fan revivir nun tempos de vento
salgado, de encontro ·co mar en compaña
libros, , ó comparar
da 9ende o fondal dun
Mendiño e Martin "dun tío moi querido que foi meu mestre,
mar.
µieu paariño de mar e de palabras. E revi,
CGdax, vin os seus
ven pasados (¿ai, para sempre!) xuvenís na,
versos agrupados de
A longa espera de
moramentos. Pois, chegados a certa idade,
tres en· tres, igual que
amor das mozas das
¿quen, como Rubén, non salouca "cando
ca~tigas dos tres na
as tríadas de ondas de
quero chorar non choro e as veces choro
beira do mar son sutís,
galerna chegando
sen querer?".
- contra o peito sufrido
finos concertos de
do areal. E vin . neles
sons tristeiros, saudo,
Lede os vellos poetas e sentiredes. Recupe,
sos; teñen guedellas
a mesma recurrencia
raredes algo de vós mesmos. E achegarédes,
longas .( tamén coma
que hai nas vagas
vos á terra, con orgullo da patria, de veci,
as sereas), sempre ver,
·marítimas. E ó lelos
d-es, semp.re novas,
ños (próximos), de San Simón, de Vigo, de
en voz alta soábanme
augas a subir e bai,
Cangas ... , do lugar, pequeno ou grande,
longas cabéfeiras in,
materiais de lembran,
xar, a mesturarse ·en,
que sexa a vosa nación, o punto do planeta
tre .si, ·a ir para adían,
zas de sentires de lon,
ó que vos debedes. •
te e para atrás, a mos,
gos tempos idos, de
pasadas e morriñosas
trarse dianteira a que
mocidades xa imposi,
nunha bategq.da ante,
bles. Cando se puxe,
ri<i>r ía no medio, co,
ron ó avío con tales
mo quere o leixaprén.
cancións ¿serían xa os
E os suspiros do mar
que o meu tío _me
tres mestres uns poetas
convidara a aprezar, e
vedraños, nostálxicos
de amores, de espiñas·
que eu malamente
que xa non doen, co,
puidera notar, lem,
mo o cravo (de o uro
brávaos eu agora,
ou de ferro) no cora,
aprezábaQs .nos súspi,
zón da namorada dos
ros das mozas das
cantigas dos tres ...
versos de Rosalfa?
Non pavarotti, Ca,
En días de temporal na
rreras e Dom.!ngo,
non. Digo nos nosos· tres grandes vellos
costa, téño ido co meu tío Emilio a ver a
cantores: Mendiño, Codax e Xoán de
marullada batendo contra a Congorsa da
Balea de Cangas, e dicíame el: "¿Non mi,
Cangas. Así, a suspirante.moza do de San
ras? As vagadas veñen de tres en tres. Des, 'Simón repite e repite: "Eu atend.endo o
pois da terceira hai un suspiro, o mar qué,
meu amigo". Mentres que a do de Vigo .
dase un pouco. Hai a cicla". Eu tan marabi,
pregunta: "[Por que tarde meu amigo sen
Hado do mar, como marabillado da riqueza
min?". E, en térceiro lugar, en Xoán de
de linguaxe . do mariñeiro, facía coma un
Cangas, paisano, de San mamede segrel,
eco: "¿Hai a cicla?". E el paciente volvía:
a rapaza salaia (en versión miñak "En
"Claro. A cida, ese pequeno descanso, ese
San Mamede estiven pero non o vin, / ;)

,,

'O comparar
.

Mendiño e Martin
Codax, vin os seus
versos agrupados de
tres en tres, igual que
as tríadas de ondas de
galerna chegartdo
contra o peito sufrido
·
do areal"

Nome ........... ;·......... :......... ;..... Apelidos ........................... .
Enderezo ............... ,............................... :.................,.! .... .. . .

.

Cod. Postal ........................... :... Teléfono. ............. :..... ;...... .
Povoación ................................ N.l.F.
Província ... ,, ......... ~ ................. ·pafs. .............................. ..
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cad!Jmos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao pre~o de: ·
.Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 pta~ano •••....4.500 ptaJsemestre
Europa ......................., ................. 10.920
. América e resto do mundo ......... 13.080 ·

a) Subscricións para o Estado español
·
O ·Talón bancário adxunto
O Reembolso (máls 130 pta.)

b) Para o resto do mundo

q

Cheque bancárlo adxunto

O Xlro Internacional a neme de
A NOSA TERRA. Apartado 1371

VigO.

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.
Banco/Caixa de Aforros ........................................................... .
Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CD

1 1 1 1 1 11 11 1 1
Titular ............. ................................: ................. .' .............. :.:....... .

............................................. ,,..... ;'. .. Nº S1:1cursal ........................ .
Povoación .................................... Província .............................

Librería
especializada
en Muller,
Cultura galega,
Literatura, ·
Economía e
sociedade ·
alternativas .
Papelería ecolóxica

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu noma lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra) .
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

Triunfo, 1 - 36202 VIGO
Tfno e Fax (986)· 43 37 68
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A proprieclade

por riba de todo
- A axéncia trioutária quer estabelecer un rexime impositivo para os montes viciñais eri
man comun. O BNG solitaba
o estabelecimento dun rexime tributário específico debi:.
do á sua natureza, aos antecendentes históricos e
interese económico, social e
cultural. Para rexeitar -es_ta
proposta do BNG, o deputado
popular, Roberto Castro .comezaba a sua intervención
cunha ci_ta de Maquiavelo ~e
gundo o ·que "os homes esquecen antes a morte do próprio pai que a perda do patrimón io". O parla-mentário do
PP matizaba esta afirmáción
asegurando que para os ga- legos o "ter ·prima sobre o
ser" e que "cada viciño preocúpase polas suas propriedades". Esqueceü especificar
se eses princípios son mctensíbeis ao s~u . próprio grupo.+

ªº

Xosé Manuel leí.r as tenta convencer aos responsábeis socialistas para que se sumen á protesta.
-

A PANARO

--

Socialistas egrupo misto quedaron á marxe para non sentirse .'arra~trados' polo BNG

Os deputados nacionalistas aba.ndonan o pleno
pola ñegativcUle Fraga a comparecer nO Parlamento

-Os problemas
do ensino
amananse sos - ,- ·
# -

#

O problema dos servizos complementádos estase solvent&ndo, segundo o consélleiro
de Educación, Celso Currás,
por si próprio·. No caso dos comed ores escolares, que -de
sempre constituiron unha decéncia
do
presidente-da
X~nta.
o
labor
dos
xusta"
que
dificulta
*PAULA CASTRO
manda dos pais que enviaban
"O abandoao da cámara marca
grupo'S da oposición.
aos seus- filias ao ensino púun
ponto_
de
inflexión",
explicaba
Agás contadas ocasións nas. que Manuel Fraga lribame .interblico, agora "é un problema
Alfredo Suárez Canal, "trátase . ·· · menor", di Currás, "porque se
viu no pleno do Parlamento para desmentir as palabras dalg'1Jn b próprio Bautista Álvar~z. codeputado que puñan en entredito a sua credibilidade, nen o mo represe-ntante nacionalista de reiterarlle por todos os proce: está implantando a xornada
grupo parlamentário popular nen o próprio presidente da Xunta na Mesa do Parlamento, tentou · di mentos posíbeis .ao grupo pocontirn,Jada-"-. Sen embargo,
pular á Xunta que non permateñen aceitado as solicitudes de comparecéncia na cámara que se tomaran en considerapara Henrique Tello esta afirneceremos impasíbeis se manapresentadas polos distintos grupos parlamentários. O pasado ción as necesárias modificamación é en si mesma periMartes 12 de Malo, o BNG solicitaba, para pór fin a esta atitude cións do regulamento para que teñen ese posici~namento".
gosa porque leva a pensar
"antldemocrática", o estabelecimento dun procedimento que determinadas compar~céncias
que da Consellaria . esperan
O próprio Xosé Manuel Beiras '
garanta a comparecéncla do presidente para dar conta das non puideran ser retrasadas
que todos o~ servizos acaben
púxose
en
contacto
cos
portavo~
por
meses
polo
veto
reiterado
suas responsabilidades políticas. De novo, o grupo parlamentápor ser innriecesários na vez
ces dos grupos socialista e misrio popular rexeitaba esa petición. En sinal de protesta, os depu- dos representantes do PP: Trade pór· os méí:lios par,? solto
para
encetar
unha
actuación
tábase
simplesmente
de
que
a
tados nacionalistas optaban por abandonar a sala de sesións.
ventalos. "Chegará ·o"' diá no
comun d.as forzas da oposición.
Mesa elaborase unha norma inque se diga que 0 tran$porte
Mália coincidir na diagnose da ·
terpretativa para que se ·respeiescolar deixou de ser un prosituación política galega, Pérez
tara o princípio recollido no Es"intoleráncia" que caracteriza ao
Amparándose na maioria absoblema porque os alunas éstuTouriño, cqmo portavoz do grutatuto segundo o que o presigrupo de governo. Un comporta1uta, o grupo parlamentário podan todos no mesmo cen~ro". +
dente da Xunta terá que com- . po socialista, explicaba que os
mento calificado como "anti-depular e o presidente da Xunta,
parecer cando o soliciten deter- · deputados do PSdG-PSOE opmocrático" por todos os portavo"impoñen a sua vontade esqueminado número de deputados. _ taran por ficar na cámara por.,.
cendo as regras do xogo democes parlamentários agás o do
grupo popular. Xaime Pita, que - Bautista Álvarez non -foi escol-· que do contrário poderíase encrático" lembraba o deputado do
tender que se vian arrastrados :
tado. Pala contra, o grupo poBNG, Alfredo Suárez Canal na
fixo nesta ocasión as veces de
polo BNG. En todo caso, xustifipular segue aJTlparándose no
portavoz do PP, para xl)stificar
sua intervención. Estes princícaba o xesto dos deputados nadireito de veto, non unha, . seesas negativas, recorreu ~o repios serian respeitados de exiscionalistas acusando ao PP de
nón todas as veces que se soligulamento asegurando que non
tir un debate real através do que
Xosé Manuel Beiras trataba
ter provocado esa situación "ao .
cita a comparecéncia.
hai nengun artigo onde se diga
se puideran escoitar, cando mede explicar as causas p'l>1as
; - mutilar ao Parlamento". Outro
que o presidente -ten que dar exnos, as alternativas dos repreque o grupo do BNG est~ba a
tanto facia o portavoz do grupo
Oposición conxunta
sentantes dos cidadáns que op- • plicacións diante da cámara. A
piques de abandonar o pleno
misto Anxo Guerreiro, para
respe.ito das ausér:icias de Frataron por OkJtras opcións políticando de súpeto, a equi_pa de
quen está en xogo "a propria
Desde o BNG, como primeira
ga nos debates, limitouse a lemcas distintas ao partido que susson do Parlamento deiX.ou de
forza política da oposición, pro- -- dignidade do Par!amento". ·
brar que "por mandato popúlar
· tuncionc~r. O presidente da
tenta ao Governo. Este debate
púxose a necesidade de dar un
está traballando arreo".
institución, Xosé Maria García
non é posíbel ao negar de forma
O seguinte paso, xa anunciado
cámbio de rumo ao imobilismo
Leira, non paralizou o pleno.
sistemática ao Parlamento a fapor todos os grupos parlamenpolítico ao que submete o PP á
Para Xosé Manuel Beiras, porEsperou a que o portavoz naculoade de controlar o labor do
tários, será o de solicitar unha
cámara porque, ao dicer de Beitavoz do BNG, logo de anos tracionalista rematara a, sua inexecutivo. "Pártese da conceientrevista c-o presidente do
ras, "estanse conculcando direitando de trocar a situación, nestervención 'e logo alnda houci.ón de que estamos nunha reParlamento, Xosé Maria Garcia
tos fundamentais". O pasado
bo que esperar uns vinte mite momento "chegouse ao límipública bananeira", dicia Suárez
Leira. _Descoñécese polo moXoves sete de Maio, os deputanutos a que se solventara o
te", por(lue o que está en xogo
Canal, "néganse ou retrásanse
mento se esa solicitude tarase
dos nacionalistas reuníanse paproblema técnico. A falta de
son direitos substantivos. "O PP
as compa,recéncias, non se resde forma conxunta ou por sera definir as liñas de actuación
taquígrafos na cámara, non
emprega as normas para invaliposta ás perguntas apresen_taparado. En todo caso Beiras
necesárias para rematar con eshoubo quen recollera as
dar a vixéncia democrática prodas, vulnéranse os princípios
lembráballe a portavoz socialista situación. A decisión adoptavocando unha situación de indepalabras de Beiras. Se- cademocráticos ... "
ta que non pode esquecer que ·
da polo grupo parlamentário foi
dra, nen sequer queda refensión". As proprias modifica"o BNG é a ségunda forza polía de facer un xesto colectivo
flectido no diário de $esións
cións do regulamento, introduciA negativa de Fraga e do PP a
tica do país e como tal lidera a
que amasase a sua repulsa ao
das polo PP no ano 93 para imque un dia os deputados na· aceitar as solicitudes de compaoposición ao igual que o fai o
corrtportamento do PP no caso
cionalistas abandonaron acápedir as solicitudes de comparerecéncia -non se aceitou nenPSOE en Madrid e ninguén
de que votasen de novo en concéncia conduciron ao estabelemara para reclamar respeto
gunha das apresentadas até o
cuestiona o seu papel".+
tra da solicitude. de compareaos princípios democráticos.+
cimento dunha normativa "inde agora- pon de manifesto a

e

Coa técñica
en contra·
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NOVIDADES A NOSA TEDA

Po{o Jrein·o

de (jafiza
Vários autores
'Un percorrúío pofo tempo
socia[, poíítico e líistórico
no que se ~estou
a íírica meáievaígalega.
Pro~mamente

á venáa

A
¡~
.

"

j{istoria
da Lingua (ja{ega

(jramática
da Lingua (jafega

áe Xosé ~amón :Freizy,iro Mato e
Yln;tp (jómez Sánclíez

áe Xosé ~món :Frei~eiro Mato

Os editoriais da prensa de Corea e doutros paises asiáticos
califican á recente
intervención económica de
Norteamérica e do Fundo Monetário Internacional A Segunda Guerra do Opio, en rememoración da guerra que o império
británico fixera contra a China
para defender a livre
circulación de ópio, que rematou co Tratado de Nanquín
,( 1842) polo que Londres quedaba con Hong Kong. Robert
Wade e Frank Veneroso
comentan este estado de
opinion no último número da
NEW LEFT REVIEW. "Estamos
a ver como empresas xaponesas
e norteamericanas quedaron
coa maioria de accións de
firmas asiáticas polo
procedimento de pagarlle a débeda. As adquisicións forzadas
polo montante da débeda foron
o recurso para atallar o problema da débeda de Latiñoamérica na crise de 1980, pero non
está claro o seu acairnento ao
contexto asiático, no que a débeda das empresas ten moita
mais importáncia en relacion
cos activos. As adquisicións
forzadas á conta de facer fronte
á débeda e as devaluación deixaron a moitas empesas asiáticas a prezos de saldo. Os coreanos falan dos prezos canxelads
do FMI e os xomais editorializan sobre A segunda Guerra do
Opio e o Imperialismo Nortema.-ericano. Abrir as finanzas dos
paises asiáticos á banca extranxeira vai resultar nunha onda
de vendas forzadas porque despois das crebas e das
regulacións, a banca e as
empresas occidentais son as
únicas con capital para recapitalizar. Porque os bancos occi-

Entre aplausos e
apupos
0 CORREO GALEGO veu asi
a apertura do debate no Congreso: "A intervención de Borre} transcorreu entre aplausos
e apupos que abrigaron ao
presidente do Congreso Federico Trillo a empregarse a fondo, sobre todo con algún díscolo representante dos senadores populares pr~entes no
hemiciclo que acollia con especiais mostras de desagrado o
furibunde ataque do voceiro
socialistas contra o presidente
do Governo. Cun chisco de
soberbia, Borrel calaba e puña
cara de resignación cando subían de ton os murmúrios e os
apupos procedentes da bancada popular e pedialle ao presidente do Congreso que lle
aplicase un tempo de descanto. O discurso de Aznar foi interrompido en várias ocasións
con aplausos por parte dos
parlamentários e apupos da
oposición. O deputado Jo
BNG Francisco Rodríguez calificou o discurso de Aznar de
penoso e realtou que había
unha parálise total na capacidade de reformas. Anguita calificou a intervención do presidente do Govemo central
de discurso do narciso". Noutras parte di o mesmo xornal
que "Aznar estivo gris,
pleonástico, reiterativo. O deputado Borrel picou. Non senda má a sua intervención careceu de timbre e temperatura
e resoancias". •
M. CASTRO/ DIARIO DE PONTEVEDRA

l. ~onética e ~onofol(ja

JI. Mo~osintazy,
{en preparación}

III. .Lé~o e Semántica
{en preparación}

a

A segunda
Guerra
do Opio

dentais non emprestan ás empresas que teñen unha ·porcentaxe alta de endebedamento en
relación cos activos nen quereránb participar en concorcios
co estado para asistir ás firmas
en apuros. Se o Citibank compra bancos coreanos e aplica o
seu límite de risco normal, non
lle vai abrir crédito a Daewoo
que ten unha relación entre a
débeda e os activos de 5/1. O
que comprirá para restructurar
Daet¡,(/OO e facer que esta
relación fique en 1/1 non se
pode nen imaxinar. Por que teñen os paises asiáticos unha relación entre débeda e activos
moito máis alta que en
Occidente? Porque o seu aforro
é moito maior. O aforro representa un tércio ou máis do PIB
nos paises asiáticos mentr s
mentres que nos paises ocidentais non chega ao 15%".•
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canta, tal e como están enunciadas, a realidade sociolingüística do país. Perguntase,
por exemplo, cal é a lingua habitual do alunado sen matizar
en que tipo de situacións ou_
con que tipo de interlocutores.
lso é unha aberración se se
·ten en canta a complexidade
da nasa situación sociolingüística. Por outra banda é a própria Administración a que pergunta ao profesorado neste inquér:ito que medidas se deberían tomar no caso de que non
se esteñan cumprindo os míni- .:
mos de docéncia en galega. O
· que non ternos nada claro, porque non se explicitou por parte
da Consellaria, é o que se vai
facer con esos dados.
Que valoración fan dos cursos de galego de formación
do profesorado?

A. IGLESIAS

Xosé Lois Be>uzas
'A existéncia do galego na docéncia depencte do voluntarismó ·do prQfesorado':
1 _.,..
:.

."-.-~

....... :

~

':>

-

-0. PAULA BERGANTIÑOS

..'

..

Non é lóxicg gue a Mrojoi,.~r.a- )
c1Ón ofert
s.o,s~ros ubíicos ara teor"cqro.enie
armar e ca aclªr ao profe$,orae ue ogo non.~faga im seg imenlo da,docéqcia. Por outra
l::la'ti · a o enfoque;-en xerat;-tam--- pouco é o adecuado. Seria moi·
· . to máis prodútivo para o profe- sorado especializar eses cursos
en función cla .matéria que van
impartir. Asi resolverianse , por
exemplo, pr:gblemas concretos
de léxico ou de material. Ademais, independentemente da
matéria da que se trate, deberían incluir sempre uns mínimos
coñecementos de sociolingüística e de história da língua"porque na maior parte dos-casos o
que se dá é pura gramática.
Convén darlles untia nova orientación e que a Administración
habilite medidas para que esta
acreditación teña efectos na
prática. Senón · manterase. a situación actual de meritecrácia.
A Consellaria non fixo en ningun
momento_un mínimo intento para qu~ esa formacion se tivese
que coñCfetar na prática: -

;-

XOSÉ LOIS BOUZAS, MEMBRO DA COOROENADORA NACIONAL OE EQUIPAS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA; DENUNCIA A PASIVIDADE
DA XUNTA ANT(D IN,
'i';
~

CRUMPRIMENTO DOS MÍNIMOS DE DOCÉNCIA EN GALEGO. SINALA QUE A MOBILIZACIÓN EN DEFENSA DA LÍNGUA NO ENSINO QUE PROTAGONIZOU RECENTE·
MENTE O ALUNADO E A CONVOCADA PARA O16 DE MAIO CONSTATAN UNHA DEMAND~ DE NORMALIZACIÓN QUE A XUNTA TEN QUE E_~PEZAR A MATERIALIZAR.
--· l

Ao seu paso polo ensino, acada un aluno as mesmas competéncias en galego que en
castelán?
Non pode ser asi tal e como está a situación no ensino. Non se
cumpren os mínimos que estabelece a lexislación sobre matérias que deben impartirse en gal ego. Por outra banda, ainda
que se cumpriran, estas non representan nen un cincuenta por
cento do total da docéncia. lsto
contrasta coa máxima recollida
no decreto de que os rapaces e
rapazas ao rematar os seus estu dos teñen que ter o mesmo
domínio nas duas línguas. Pode
haber excepcións pero non se
deben a unha planificación e a
un seguimento por parte da Administración, senón ao estarzo
do profesorado e fundamentalmente ao traballo das equipas
de normalización lingüística.
Cal é o papel que deben
cumprir estas equipas nos
centros?
Existen unhas funcións que teñen asignadas a partir da sua
criación, pero o desenvolvimento- prático nos centros depende
moito das persoas que as corístituen. O que debe quedar moi

claro é que en canto ao cumprimento da docéncia en galega
non teñen asignada negunha
función porque a Administración
educativa é a que debe velar
por el. O que poden facer é un
seguimento da lexislación lingüística vixente-e informar nos
claustros de cal é a situación a
ese respeito.
Por que se cría unha Coordinadora Nacional?

forma positiva. Nalguns centros
hou_bo cámbios bastante impartanfü.s: -· Determinadas direccións asumiron unha -Serie de,,.
propostas e incluso, en zonas
concretas como a Costa da
Marte ou A Coruña, a inspección empezou a contactar coas
direccións e a interesarse.
Est~ experiéncia xa se levara·
á prática con anterioridade no
Salnés

•

to, que"~erá prqgresivo nos vindeiros anos. Pero é un traballo
que se sustenta no esforzo dun
.grupo de profesorado preocupa· do pofo tema. Os avances son
. moi limitados porque se trata
dunha cu~stión de voluntarismo.
· Calé a .s ituación en Primária e
Infantil?
Os país que queiran que o seu
filio teña un ensino en galego,
tal e como está hoxe a lexislación, poden tela moi complicado. En Secundária noméanse
as asignaturas que se deben
impartir en galega, pero nos ciclos inferiores nen sequer se
recolle isto.

Nace o curso pasado a iniciativa
A Coordinadora do Salnés, que
dunha série de profesorado que · agrupa neste curso a todos os
traballaba en coordinadoras cocentros de Secundária desde
marcais que xa estaban funcioOgrobe até Carril, leva facendo
nando cunha certa regularidade.
este seguimento desde hai cinExistia a necesidade de artellarco anos. Esta experiéncia pérmonos a nivel nacional para pomitenos facer unha análise con
der intercambiar experiéncias e
certa perspectiva. Tentouse . Como valora o inquérito dis·para elaborar un informe a ressensibilizar ao profesorado, chetribuido pola Consellaria nos
peito do grao de cumprimento
gar a acordes nos claustros, incentros para estudar o cumda lexislación sobre o galega.
cidir na elaboración do Proxecto )>rimento dos mínimos de doCo estudo que fixemos constaEducativo de Centro e a valoracéncia en galego?
tamos que nos centros de Seción que facemos é positiva. No
cundária este incumprimento
Valoramos de forma positiva
instituto de Ogrobe, por exemera maioritário. Neste sentido
que por primeira vez a Admiplo, todos os seminários están
tentamos dinamizar ao profesonistración educativa faga unha
implicados no incremento dunha
iniciativa dese tipo. Este seguirado que formaba parte das
determinada porcentaxe de uso
equipas e denunciar tanto publim e nto é necesário e era a
do galega a respeito das horas
c amen te como nos próprios
Consellaria quen o tiña que faque ten asignadas o departacentros cal era a situación, para
cer. O problema é o contido
mento. Partimos do informe que
que os claustros tomasen algun
deses cuestionários. Hai moifixo a equipa de normaliz~ción o
tipo de medida. O proceso, co litas perguntas que están mal
ano anterior e ·estabelecemos
mitado que foi, valorámolo de
enfocadas e que non teñen en
un incremento do vinte por cen-

Nas- mobÍÚzacións do' estudantado pola defensa do ensin o en galégo, participaron
moitos mozos que habitualmente talan en castelán.
Eu t'iro 'unha-conclusión moi positiva. Frente aos dados que
alarman sobre a perda nas novas xeracións do uso do galega,
a predisposición que ten a maioria do alunado a respeito dogalega indica que non faria falta
neilgun tipo de medida drástica,
nen procesos 9e inmersión, para levar a cabo un proceso normalizador. Demostra que non
teria_
n nengun inconveniente en
que as matérias fixadas pala leí,
ou incluso todo o currículo se
impartise en galega. De todos
os xeitos, tal é como está a situación, se para o curso que
ven se garantise que o mínimo
de· asignaturas a impartir en ga- lego que fixa a lei se cumpren,
· seria un salte:> importantísimo.
Vai a Xunta por detrás da cidadania en canto a avances
na normalización?
Sen esaxerar, desde ~ ,
data na que se aproba ~ Le1 ae
Normalización Lingüística, por
exemplo, todos os pequenos ou
grandes avances que se produciron, déronse ¡;¡..J)at.tJL~ Wmti
ru.eJJto..,de base. Ese foi sempre
o motor. O problema é que isa
non se pode manter. A quince
anos da Lei de Normalización,
no caso do· ensino seguimos
pendentes do voluntarismo profeso~ado. +
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Espérase unha alta participación na manifestación 'Polo futuro da Língua'·do Sábado 16 de Maio

Francisco Graña, ,

Acontinuidade do uso
·do galego ráchase nos níveis universitários

.presidente
da A.W. Agra do Orzán

'Exiximos debater
co concello os grandes
temas ·da cidade
da Coruña' -

-0-P.C.

A atitude favorábel á potenciación do úso da língua própria por parte da sociedade
galega contrasta coa desídia
amosada desde os poderes
públicos. Este desinterese_
tradúcese no incumprimento
sistemático, logo de 15 anos
da sua aprobación, da Lei de
Normalización Lingüística.
Coa manifestación convocada para o Sábado 16 de Maio
trátase de pór de manifesto a
problemática do idioma no
- que respeita ao seu estancamento e á escasa presenza
que ten nos ámbitos socioeconómi co , xudicial, meios
de comunicación, novas tecnolo xias, ensino ou institucións públicas. As organización s convocan t es demandan " un cámbio de rL:Jmo na
política lingüística do governo
do PP que subverta a actual
tendéncia desgaleguizadora".
Mália existir un Decreto de Normalización Lingüística que regula os usos mínimos do galega
no ensino, este segue a ser un
dos ámbitos sociais máis desgaleguizadores. O incrumprimento
dos seus preceptos nos centros
escolares é habitual. Ainda asi,
as últimas xeracións de estudantes saen das escalas coñecendo o galega oral e escrito e
o número de mestres que imparten as aulas en galega tense
incrementado nos últimos anos.
Este contacto co idioma ráchase
nos níveis universitários onde a
ausénciq dunha regulamentación favorece a existéncia de faculdades como medicina, direito, farmácia, informática e técnicas en xeral, onde se descoñece por completo.
·
_Pilar García Negro, parlamentá-

Como participan as asocacións de viciños coruñesas
na vida municipal?

•

A participac ión das aso ciacións de viciños na Coru ña é inexistente porque non
hai Regulamento de Participación Cidadá. Redactou se
un en 1984, que fo i modificado desp9 is, pero quedo u
en nada . Ulti mamente houbo un int ent o d e darlle un
novo pulo pe ro está aparcado . Neste senti do , a na sa
re ivind icación máis urxente
é a sua red acción.
V>

<(

~

~
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As últimas xeracións saen da escala coñecendo o galega oral e escrito, pero este coñecimento ráchase ao chegar ó Universidade.

tucións públicas" sinala a depuria do BNG, sinala que neste inou en Catalunya, a auséncia
tre é o estudantado quen usa o · tada nacionalista, "e antes diso,
de medidas que potencien o
seu uso déixano "confinado a
galega, mentres que o profesoson institucións ao servizo da
rado segue instalado no casteun exílio interior".
sociedade na que están asentalán / Para modificar esta sitoadas, polo que teñen que respeición apela á ·necesidade d'un . tar a identid ~o e do país, que ten
En Euskadi , o governo basca
promove, para solventar o prodesenvolvimento normativo que
como un dos seus sinais fundaregule os usos mínimos tamén
blema lingüístico tres curricula de
mentais o idioma".
na universidade, tendo en oonta
ensino. Un correspóndase co enque as tres, A Coruña, Santiago
Cinguínd·ose ao · marco da lesino en español co euskera só
·e Vigo, recoñecen estafütariaxis.lación actual, a frente nacomo matéria, outro é en euskecionalista considera que habera co español só como asignatumente o idioma galega como
oficial.
ria que comezar a instrumenra e o terceiro é un modelo bilíntar programas de animación . güe. "Na actualidade, case a toUn -dos principais problemas á
talidade das novas promocións
ao uso do idioma e alén diso,
hora de .estabelecer esa regulaestán integradas no modelo de
estabelecer uns perfís para
euskera ou no mixto'', sinala Beimentación é o princípio de auto- . que o profesorado imparta en
nomia universitária ao que se
galega as áulas. O portavoz
ras, para quen esta situación déacolle o profesorado para adiar
nacional do BNG , Xosé Manuel
bese a que "existe unha vontade
o uso do galega. "Dentro dese
Beiras, destaca que mentres
política que aposta pala normaliconceito que se quer dar como
que a situación social no que
zación, mália non ser, a receitiviintocábel pasaria por lembrar
dacte social tan grande como no
respeita ao idioma é máis favoque as universidades son instirábel na G,aliza que en Euskadi
caso do galega".+

.O26 de Maio Vigo acollel-á
a manifestación en defensa do ensino público
96 e eliminados na actual, a
construción inmediata do de Va· A PtatafOrm-a en Oeten-sa de
ladares e a escolarización do
Ensino Público ten convocada
alunado nos centros máis próxipara o 26 de Maio unha manimos do seu entorno - para evitar tras.lados inxustificados ou a
festación en Vigo coa que se
exixirá da Consellaria de Edu- · sua matriculación en centros privados máis cercanos- son alcación solucións perante as degu nhas das. de.mandas da comandas .da comunidade educamunidade educativa qu,e seguen
tiva rÍa c'omarca. A non construsen topar resposta por parte da
ción dos cinco novas institutos
q·ue estaban previstos na cida-.. Consellaria. As 14 asociacións
que forman parte de Plataforma
de e a escolarización de alunes
pota Defensa do Ensino Público
nos centros sen atender a un
demandan tamén que, frente ao ·
critério de proximidade que evidesmantelamento de centros
te traslados inxustificados, son
duas das decisións da Xunta.en
públicos en zonas nas que se
manteñen as subvencións á pricontra das cales pais, alunas e
profesores -levan perta .de dous
vada, a Xunta garantice unha
meses mobilizándose.
oferta suficiente de prazas públicas no ensir10 infantil, primário e
A creación dos cinco institutos
secundário. Na actualidade nade ensino secundário previstos
mentras a média de nacemento
para Vigo na rede de ·centros do
en Vigo, por exemplo, cífrase en
-0-P.B.

2000 nenas ao ano, a Xunta só
oferta 400 prazas que se reparten en patro garderias. :lsto· supón que só un 7,5 por cento dos
nenas de até trés anos poden
ter acceso.-as pra~as públicas

cío non existe en nengun dos 26
centros públicos que existen. En
Vigo, de 49 centros privados, 22
teñen comedor e dos 45 públicos que hai só _o teñen 9.

Ademais 'da demanda de novas
centros a · Plataforma segue in- .
sistindo na necesidade de que
existan orzamenos· que garanticen as remodelacións necesárias nos edificios xa existentes.
s·inalan que son necesárias tam é n maiores partidas para o
transporte escolar, para o ·funcionamento dos comedores éscol ares .e para o estabelecemento du n plano progresivo de_
implanta9ión deste servício Aa- .
queles centros nos que non
exista_. .~ Na Coruña, por exemplo, dos 27 centros privados, 18
teñen comedor, pero este serví-

J
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Outras das cuestións que segue
creando incertidume dentro do
ensino ptiblico e que se reclama
desde a Plataforma é a planifi cación por parte .da Consellaria
do ensino postob.rigatório, e dicir, bacherelatos, ciclos formativos, programas de garantía social e educación permanente de
adultos. Posibilitar e facilitar a
integración do alunado con necesidades educativas especiais
e -ao fío da manifestación convocada para o 1-6 de Maio- impulsar o uso veicular do galega ·
no ensino son outras das demandas destas organizacións
para coa Xunta de Galiza.

+

Pero ol io, non aceitaremos
reda ctar un no que se críen
comis ión s qu e só aborden
os problemas dos ba irr os,·
exix imos tamén debater os
grandes t emas da c id ade
como o urban ismo , a san idade, os deportes ou as festas através de com is ións
sectoriais. Tamén queremos
que se controlen as axudas
ao asociacionismo para que
sexan transparentes , con sensuadas e equ ili br adas.

Non hai equilíbrio nestas
axudas?
Non hai , non . Ha i as o ciacións de viciños mimadas
e compradas qu e rec ebe n
cartas a esgalla e manteñen
locais millon ários . Hainas incluso que cos cartas do con cello non preci san sócio s .
Estas asociacións teñen nas
suas directivas perso as de
todo tipo de filiación política,
pero son asociacións qu e
carecen de independénci a
económica e por tanto de
capacidade reivindicativa.
En realidad e, traballan para
o concello e acalan calquer
reivindicación doutras aso ciacións independientes . En
troques, hai outras aso ciacións, precisamente as
históricas , que non son
apoiadas polo concello e
que si reivindican.

Que consecuéncias ten no
movimento viciñal?
Está dividido e. iso prexudícao. Neste momento hai un
compás de espera na Federación de Asociacións de Vici~os, que · atravesa unha crise
precisamente por culpa desas
desigualdades.
Contodo, en un ou dos meses
vai haber un proceso de eleicións na Federación e confiamos en que a partir de entón
cobre forza de novo. Ainda
que non hai candidaturas de. finidas, eremos que se vai renovar a directiva.+
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Medra -o descontento nas
su~contratas da construción polo
apoio da Xunta ás empresas
foráneas 'que non corren riscos'.
r

*M.V.

Empresários galegos da
construción, con fortes problemas financeiros, critican
a práctica "do cazo" da administración galega e a adxudicación das obras de co1éxios, vivendas sociais,
hospitais, etc. a empresas foráneas que realizan unha simples labor de intermediación,
pero non contan con persoal
nen maquinária en Galiza.

os traballadores reclaman ante
a subcontrata e esta urxe os
pagos á administración, ficando as grandes empresas adxudicatárias nun lugar cómodo,
sen riscos e sen problemas financeiros. +

Empresários do sector da edificación que prefiren manter en
segredo a sua identidade sosteñen que a administración os
está a someter a unha chantaxe permanente. "Non darlle un
tanto ao responsábel de turno,
para el ou para o partido , exponte a quedar á marxe das
adxudicacións ", sinala un deles . "Ademais , debido as loitas
internas no PP , se traballas
moito para unha Consellaria,
pódeche suceder que os da
outra xa pensan que es deles e
a ti xa non che dá nada".
As protestas dos empresários
deste sector veñen coincidir
coas dos encargados de obra
civil (autovías, estradas , etc.)
xa apontadas neste periódico
(nº 823). As adxudicacións van
parar maioritariamente a empresas foráneas , como Entrec;anales ou Cubiertas, que non
dispoñen de persoal , nen de
maquinária en Galiza. O habitual é que abran unha oficina
técnica na obra adxudicada,
para a que contratan a un ou
dous técnicos , un administrativo e un encargado . O seu traballo carece de riscos, porque
toda a labor a realizan a través
de subcontratas. "Debianlle de
chamar xestoras de obra ou intermediários simplesmente ",
aponta un dos empresários
consuUados .
Os problemas financeiros das
subcontratas adoitan a ser
graves. A administración paga
a 180 dias. "Fannos ademais
unha retención do 10%, como
garantía, que cobramos á entrega de toda a obra, ainda
que nós só fagamos a cimentación, o que demora dous ou
tres anos. Pero o máis grave é
que, en canto, téñennos amarrados e pódennos pedir o que
queiran". Hai empresários que
aportan o seu património persoal ante os bancos, como único modo de financiación intermédio.

Destallo e acidentes
As dificultades das empresas
abrigadas a concurrir unicamente a subcontratas recaen
sobre ·os empregados que se
ven abocados a traballar á tarefa, con grave perda dos-seus
dereitos laborais. "Esta dinámica é a que f~i reducir as medidas de seguridade e a que está detrás dos acidentes laborais". O ef0G-t0-eRgad-idG-4-~e-~--=---=====--=-----------------------c---------------'--~------------~
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Os prezos baixarán nun 1-5~/o á p~rtir _do ano .2_
000
.

.

As 'vacas virtuais' servirán de referéncia.á UE
para concedér as-axuclas·á-producióri·de·leite
os distintos estados europeus,
- móito maior que a cuota que teñen as explotacións galegas. De
feito, só un 7% das explotacións
lácteas galegas acadaria a média cornunitária, o que supón
unhas 400.000 pesetas.

·90- PAULA CASTRO

Sob preteXto de incrementar a
competitividade do sector lácteo mundial, a UE quer intro:
ducir unha redución do 15%
nos prezos institucionais; que se faria éfectiva en catro anos
apartir do ano 2000, aproveitando a reforma da OCM do
leite e produtos lácteos. Para
compensar esta caida dos prezos, a Comisión Europe·a propón estebelecer .unhas primas
que estaria-n en función do
que dériominan "vaca virtual".

o·coneeito de vaca virtual resultaria -de dividir os quilos de cuota
dispoñíbel
na
campaña
1999/2000 pala média de produ-- ción das vacas de muxir europeas, que é de 5.800 quilos. Tras
desta medida agáchase unha
nova reforma do sector que pre-:xudica aos produtores galegas
xa que o rendimento médio en
Galiza é inferior ao comunitário.
Cóa reforma da OCM do leite e
produtos lácteos, que prevé introducir a critério de conceder
axudas ás explotacións por-vacas virtuais e non por vacas reai s, as explotacións galegas
quedarán en desventaxa a respeito do resto das explotacións
europeas. Segundo o estudo realizado pola Comisión Nacional
de Política Agrária do BNG: para
avaliar as repercusións .que teria esa refor_ma tírase que a
eleición do rendimento médio
·europeu para o -cálculo do número de vacas con direito a prima -vacas. virtuais- prexudica ás
ex-plotacións que teñen uns rendimentos inferiores á médi~L
A cuota -global asignada ás explot.q.cións galegas ~ de
~ .... 1.680..873 toneladas. Segundo
dados do ano.. 1996 en Galiza
\ haL 455.246 vacas das que
~ 423.379 estarían producindo. Atendendo ao critério de
oonceder axudas á produción
por vaca virtual, as explotacións
galegas terian direito a 289.461
primas o que implica que do total da? vacas ·reais que producen leite no país, 133.918 queda_
rian sen ese direito.
Coa aplicación deste sistema de
avaliación para a concesión de
axudas, Galiza queda por baixo
de case que todos os estados comu nitários agás Grécia e Austria. ,
Pola contra, nos _estados con
maiores rendirnentos, como Suécia, Holanda e Dinamarca o· nú-

Parella a estas axudas, a proposta da Comisión estabelece
que os estados asignen pagamentos suplementários que non
superen unhas cantidades predeterminadas. No estudo realizado polo BNG advírtese que se
o critério aplicado polo estado
español se corresponde ca comunitário, dividindo a média de
produción polo número de vacas
virtuais, novamente Galiza queda por baixo do resto con tan só
187.125 pesetas frente aos case
dous millóns por explotación no
Reino Unido ou o 1.200.000 de
Holanda e Dinamarca.

Denúncian que esta medida agacha unha nova reforma do sector.

mero de. pr!rilas por vaca virtual
supera ao número de vacas reais.
Pero ás diferéncias de Galiza
con outros_paises comunitáriqs
non se limitan ás axudas percebidas por número -d~ vacas e
produción, tamén son palpábeis
no_caso das primas por explota-

ción. Na campaña 96/97 existian- un total de 49.900 explotacións. Apli.cando os critérios que
se introdudrán coa reforma da
óCM, cada unha delas p~rcebi~
ria unh~ - média de 6 primas, o
qu-e . suporia algo máis de_
· 140:000 pesetas mentres que

'H

oubq un t_e mpo en
que non habia co-· ·
ches oficiais. As
cópias facíanse en
papel de calco .por trip lk
cado exemplar. O ofícios
- - tiñan o carimbo en brafr
co 'e negro, as pólizas eran ·
para o Montepío de orfos
"d o Estado, as cantas ca- .
drábanse. a man e as rodas
de prensa do Consello facíanse de tu a tu nunha
cafetaria perta de Raxoi:
O adianto tecnolóxico
m_áis avanzado en poder
dunha Consellaria era un mans libres empregado
polo secre_tário xeral de Sanidade. ·

no Reino Unido estas axudas
superarían o millón de pesetas
por explotación, en Holanda
chegarian ás 953.000 ou ás
929.000 de Dinamarca. Estas
enormes diféréncias entre as
primas apercebir están en relación coa cuota média que teñen

Agora hai que fixarse
moito para notar as diferéncias. Polo menos nas
formas. Móbil, maletín,
ordenador
portátil,
Grande Hotel da T oxa,
parentes colocados, xant ares de traballo por
conta da entidade, favores ás amizades, adxudicacións a dedo, obscurantismo interno, falta
de transparéncia nas actuacións que indistintamente se poden observar
a pouco que un examine
as partes en confrontación.

Nostálxias

Nesa altura tamén ñon existían as horas sindicais.
Os comunicados .repartíanse -en man e pateando as
delegacións. O carimbo co anagrama estaba feíto
nunha goma ae borrar con moita maña ·e· algunha
letra torta, o tabuleiro de anúnicos era a porta do
elevador e :;¡inda se descoñecian os benefícios dun, has mesas de negociación ben montadas. A maior
comodidade de que se disfrutaba era a dunha caixa
de correos, case sempre vacía, mais ·que oferecia a
posibilidade dunha denúncia anónima ou o contacto directo coa organización.
·
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Tantas horas compartindo organismos tripartitos, bipartitos, de asesoramento, de seguimento, de mediación e negociación fan florescer unha amizade e trato
afábel por cima de discrepáncias ideolóxicas. A continuidade l! divinis dos titulares é factor que axuda a estabelecer lazos de familiaridade .e compañeirismo que
converten as reunións nun encentro entre colegas coa
correspondente dei.Xazón para outros fows da defensa
entusiasta das caúsas que formalmen~e represeq.tan.
Das questións de fundo o instinto de conserv3;ción
acon~ella rien falar. Polo menos en público.•

Tendo en canta que a reforma
da OCM do leite prevé o descenso dos prezos nun 15%
apartir do ano 2000 e que a proposta da Comisión tamén inclue
outros aspectos como a caída
no prezo dos cereais dun 20% e
outro tanto na carne de vacún, o
estudo do BNG conclue que "a
repercusión para Galiza é altamente perniciosa" . Como alternativa proponse a redistribución
de cuotas a nivel europeu, o fomento dos sistemas de produción extensivos e a modificación
dos mecanismos de apoio á
renda dos produtores.

Entrevista co conselleiro
Diante desta problemática, a Dirección Nacional do Sector Lácteo do SLG decidiu solicitar unha entrevista co conselleiro de
Agricultura, o pasado Martes 12
de Maio, para avaliar as repercusións que pode ter para os
productores o Plano de Calidade do Leite, o proxecto de modernización e mellara da competitividade e as consecuéncias
das propostas da Comisión Europea sobre a OCM.
O SLG denúncia ademais a perda de peso da conselleria nos
debates que se están celebrando e considera que a perda de
iniciativa da consellaria -non
apresentou nengunha suxeréncia ao proxedo de Real Decreto
do Sector Lácteo que prepara o
ministério- débese a que "prefire
traballar sobre o documento que
elaboren o resto das comunidades da Cornisa Cantábrica".+
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Oalcalde da Cañiza mandou facer un pago para evitar un embargo-sobre oseu patromonio

César Mera implicado na
concesióri irregular dunha subvención do Plano Leader
cias, unha inspección da Dirección Xeral VI Agricultura da
Unión Europea cursou unha visita ao Grupo Local e recabou
información para examinar a dimensión das irregularidades.

*H. VIXANDE

A concesión dunha subvención irregular a unha empresa
por parte do Grupo Local de
Desenvolvimento da Paradanta provocou unha inspección
da Unión Europea, xa que a
axuda outorgouse através do
Plano Leader 11 de desenrolo
local. Entre as irregularidades
está a de cubrir un pagamento
de cinco millóns e meio para
evitar que un banco embargara o património do alcalde da
Cañiza, César Mera (PP), que
asinou un documento que o
convertía en avalista persoal
da empresa á que o Grupo Local concedeu a subvención.
En Marzo de 1997 a empresa
Embalajes Atlántico S.L. (hoxe
desaparecida e resucitada ca neme de Galiseña~ solicitou unha
subvención con cargo aes fundos
do programa Leader 11 da Unión
Europea que xestiona o Grupo
Local de Desenvolvimento da Paradanta, cunha Comisión Executiva presidida por Mera e integrada
polos alcaldes da mancomunidade (As Neves, Covelo, Arbo, A
Cañiza e Crecente) máis tres técnicos. Tal e como confesou o coordenador da Comisión, Salvador
González, a un afectado por un
conflito con Embalajes Atlántico
S.L., nos trámites os técnicos non
se deron convencido do proxecto
e trataron de adialo. O 23 de Xuño de 1997, ces técnicos de vacacións, aprobouse o proxecto.
Un mes despois, 17 de Xullo, César Mera asina a certificación do
proxecto e, a título personal, un
endoso para que o Banco Gallego do Porriño pagase unha parte
dos cartos correspondentes á
axuda; isto é, 5.487.800 pesetas

César Mera, Alcalde da Cañiza.

dos 9.844.920 pesetas ás que
ascendia a subvención, que acadaba, como é preceptivo, o 40%
do investimento.
Nun documento dos técnicos figura que a certificación aparece
inzada de irregularidades, como
contabilizar como investimento xa
realizado maquinária que estaba
a ser pagada meiante leasing ou
maquinária de segunda man que
posteriormente foi vendida por
menos de un quinto do valor de
compra declarado. Por estas razóns, inmediatamente despois de
asinar o endose, apresentouse
unha segunda certificación que
incluía todos os investimentos excepto o leasing (si incluía as cantas de leasing xa pagadas, ainda
que posteriormente Lico Leasing

embargou por impagamento a
Embalajes Atlántico). O 28 de Novembro pasado, despois de que o Grupo Local tivese
notícias de que había numerosas irregularidades por mor das
denúncias dun afectado, a Comisión Executiva decidiu pagar
ao Banco Gallego do Porriño os
cinco millóns e meio que figuraban asinados por César Mera no
endose adxundo á certificación
apresentada en primeiro lugar,
documento que comprometía o
património de Mera porque non
era a este último a quen correspondia asinar o endose.

Inspección da UE .
Como consecuéncia das denún-

O proceso de concesión da subvención a Embalajes Atlántico é
unha mostra do procedimento de xestión de fundos comunitários
como os do programa Leader 11.
Ne~te sentido, o portavoz do
PSOE na Cañiza, Luis Gómez
Piña, perguntou se normalmente
se empregan estes fundos para
desmobilizar aes militantes socialist.as (os proprietários de Embalajes Atlántico eran do PSOE
pero abandonaron a política 'activa a raiz da concesión da subvención). "César Mera empregou
- unha bomba, pero despois estalou nas ·suas mans", dixo Luis Piña. A respeito da filiación socialista dos proprietários de Embalajes Atlántico, Piña recalcou que
"ninguén pode quedar impugne
cando comete irregularidades".
De todos xeitos, o concelleiro ta~ mén lembrou a responsabilidade
de César Mera como presidente
do Grupo Local. "O máis grave
de todo foi que o Grupo Local
pagou ao Banco Gallego para
evitar a Mera que foran sobre o
seu património", explicou Piña,
que engadiu que "de momento
non queremos calificar os posíbeis delitos que pudera ter cometido Mera porque estamos á espera dos informes dos avogados,
pero si hai indícios, taremos que
poñelos en coñecimento da Xustiza". Por último, cabe dicer que
os socialistas da Cañiza reclaman pluralidade nos órganos de
xestión dos fundos europeus para evitar "vícios partidistas dos
governantes de turno".+

Evita enfrentarse ás denúncias do BNG polos contratos adedo

Cacharro desvia o debate da corrupción na Deputación
acusando ao PSOE
O presidente da Deputación de
Lugo, Francisco Cacharro Pardo
(PP) empregou ao xefe de Recursos Humanos deste organismo, Pedro Luaces, para desviar
o debate das contratacións a
dedo (denunciado o pasado ano
polo BNG e reavivado por mor
das denúncias na Deputación
de Ourense) e acusou ao PSOE
de pequenas corruptelas.
Cacharro e Luaces botaron man
do flanco máis vulnerábel do
PSOE e acusaron ao portavoz
deste grupo, Luis Anxo Lago Laxe, de distintas contratacións
irregulares nos cancel-l os de
Cervo e Xove. Con isto, quedaba a un lado a acusación formulada polo BNG e repetida polo
PSOE contra o presidente da
Deputación de empregar un sistema de contratación que sempre recorre á urxéncia (en 1997
máis de cincuenta persoas foron

Francisco Cacharro Pardo.

Na Deputación de Lugo os contratos con frecuéncia empregan
o procedimento de urxéncia para salvar a publicidade que haberia que dar ás ofertas de emprego público. O procédimento
é legal, pero extraordinário, e
con el ábrase unha porta de entrada falsa pala que a família
política popular acede sen control a postes públicos. Ces proxectos, as obras e as subvencións, acorre algo semellante.
Todo isto foi denunciado o pasado ano polo BNG e lembrado
recentemente despois do escándalo laboral destapado na
Deputación de Ourense. O
PSOE uniuse á acusación e o
PP respostou a esta forza en lugar de enfrentarse co Bloque.

contratadas por esta via) e ao
dedo para burlar os mecanismos habituais de aceso ao emprego público.

A -porta ta.Isa á Deputación de
Lugo complétase co Plano de
Emprego, que introduce importantes avances !abarais pero

que tamén abre a via das promocións internas para consolidar os postes de traballo e converter en fixos aos funcionários
que acedaron á Deputación a
dedo. Contra este sistema o
BNG tamén formulou unha denúncia --ainda que non criticou
as mellaras acadadas polos traballadores- e Cacharro respostou ao Bloque por boca do funcionário e secretário comarcal
da UGT Humberto Paz, indicando que todos os sindicatos
apoian o Plano de ·Emprego. Ao
dia seguinte, Paz tamén acadou unha praza fixa no organismo provincial. Mália as afirmación s de Paz, non todas as
centrais asinaron o Plano de
Emprego, a CIG non o fixo, entre outras razóns porque o citado Plano destina máis de ten
millóns a pagar discrecionalmente aes· funcionários en conceito de produtividade. +

Acampada contra unha
hidroeléctrica no Courel
Douscentas persoas iniciaron
o pasado Sábado nove de
Maio en Ferramulin, no Courel,
unha acampada de protesta
polo proxecto de construción
dunha minicentral hidroeléctrica. A plataforma SOS O Courel1 as asociacións presentes e
os viciños acordaron criar unha comisión para acadar da
Deputación provincial e a Xunta o rexeitamento ao proxecto.
Neste sentido o pleno do concello de Folgoso xa se posicionou de forma unánime en con- ·
tra desta minicentral. Na
acampada participaron membros da Federación Ecoloxista
Galega en representación de
20 colectivos ecoloxistas de
toda Galiza, representantes de
Xevale, de ADEGA, da_
Asociación para Defensa da
Natureza do Bierzo, do grupo
de montaña Teixo, da
Asociación A Rogueira, e do
grupo O Brote, de Ourense,
baixo o lema I Acampada en
Defensa <jo Courel. +

a

Quince casas en
Barbantes danadas por
unha tromba por mor
da autovia Rias Baixas
As obras da autovia das
Rias Baixas ao seu paso por
Barbantes (concello de Cenlle, Ourense) son, desde o
seu comezo, motivo de críticas por parte dos viciños. A
falta de rexistos, de canalizacións de augas e a
acumulación de terra nas la. deiras son as
consecuéncias dunhas
obras nas que a ameaza de
desprendimento está
sempre presente. Os viciños
casáranse de denunciar esta situación e o perigo que
corrian cando, o pasado Domingo 1O de Maio, despois
da caida dunha tromba de
auga, quince casas sofriron
distintos danos pola acción
da auga, que correu cara ás
suas vivendas. +

Sismo na Yerra Cha
Un sismo de 3,2 graos na aseada de Richter con epicentro
nas proximidades de Abadin,
afectou á Terra Cha á meiodia do pasado Venres cito de
Maio. Desde 1994 non se rexistaba actividade sísmica
nesta zona e, segundo o Instituto Xeográfico Estatal, a actividad e telúrica nada ten que
ver coa que se ven producindo no triángulo formado polos
concellos de Sárria, Becerreá
e Triacastela. + ·
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Os conselleiros do BNG da CRTVG eocomité de empresa da TVE-G subscreben oin~orme

O Valedor do Povo criticG a falta de indepe~déncia da TVG
Direito-de aceso

*P.C.

As denúncias e queixas apresentadas perante o Valedor
do PovQ a respeito do funcionamento e organización das
televisións públicas, os problemas xurdidos no seo do
Consello de Administración
da CRTVG, o atraso na constitución do Consello Asesor, a
presunta ilegalidade das emisións dalgunha televisión local e a parcialidade dos contidos dos esp~zos informativos, levaron a esta institución
a realizar un estudo polo miud o do funclonamento dos
meios públicos. O informe res u Ita nte conclue que este
meios, nomeadamente as televisións, dependen en exceso do poder político "de turno" o que condiciona a plura1idade dos contidos e polo
tanto dificulta a conformación
dunha opinión pública libre.

situación das televisións públicas
en xeral a nível estatal.

Segundo estabelece a ConstituPoia contra, si explicita a necesición, os grupos "significativos"
deben ter garantido o direito de
dade de delimitar as funcións das
aceso aos meios públicos. Sen
televisións públicas frente-ás privadas, facendo un chamamento
embargo, os conselleiros naa "recuperar os sinais de identicionalistas denúncian que a prádade" dos rneios públicos e acontica cotiá dernonstra que "calquer
información emanada de colectisella criar un Consello Superior
vos sindicais, sociais, culturais
dos rneios audiovisuais como
ou ecoloxistas contrários á políti"autoridade independente desti. ca oficial da Xunta, ·son sistemanada a exercer as funcións de
aseguramento e vixianza dos
ticamente censurados dacordo
contidos da programación". Para
coas directrices estabelecidas
asegurar esa independér¡cia, o
polo PP". A este respeito, o informe indica que é o próprio Cense.: . Consello. estaría conformado por
expertos ou técnicos "designados
llo de Administración dacordo co
coa ·maior obxectividade posíbel
Director Xeral, é q_yen debe definir -atendendo a
ao fin de que poidan actuar con incritérios obxectid ependén ci a con
vos, como reprerespeito ás autorisentación parlaValedor
dades públicas,
mentária, implanrecomenda criar
sexan guvernatación- política,
rnentais ou parlasináical, social
un Consello .
rnentárias".
cultural e ámbito
territorial de acSuperior
dos
Desde distintas
tuación- o que
instáncias sociais,
son grupos signimeios
ficativos. Até a
políticas e dos
audiovisuais
próprios meios de
actualidade, "que
· comunicación tense coñeza", di o
"como. autoridade se valorado positiValedor, non se
varne nte este indefiniu "que gruindependente"
forme, apartir do
pos se poden
que se aclaran os
considerar significondicionantes
cativos". Mália
esta imprecisión,
. que ,provocan o
excesivo "control
que permite facer
político" ao que
unha lectura inteestán submetidas as televisións.
resada, o informe non solicita uncos dacordo coa sua represenO Comité de Empresa da TVE-G
ha maior definición, rernítese
tación no Parlamento".
simplesmente ao artigo 20 da
ven de manifestar que comparte
a análise, pero especifica que "os
Constitución, no que se consaA própria indeterminación dos
incurnprimentos denunciados pogran os direitos e liberdades de
princípios de programación, que
lo valedor son tan só atribuíbeis
información e á necesidade de
deberían estar 'pre-estabeleciaos que dirixen e controlan a in"reflectir o pluralismo existente
dos, segundo se recolle no próformación", e avanzan a necesina sociedade que é unha exixénprio Estatuto, rmpide estabeledade de democratizar os meios
cia constitucional".
cer "con que contidos de prograde comunicación en xeral "crianmación e en que forma se levan
do Consellos de Redacción e reOs aspectos avaliados no infor~
á prática eses princípios para
gulando a cláusula de conciéncia
me, que mesmo conclue que "urgarantir unha auténtica función
e o segredo profisional".
xe conformar a TVG de forma
·de servizo público".
que curnpra cunha verdadeira
Alén das valoracións positivas,
fünción de servizo público" e fai
o informe · non chega a aclarar
espeGial fincapé no feíto de que
se efeitivamente quedan á mar"a televisión pública galega debe
xe "grupos representativos", só
aterecer unha programación de
que as imprecisións permiten
servizo público dirixida á totalidaque sedea esa situación, corno
de dos galegos, eón amplitude e
pluralidade de contidos destina- .tarnpouco especifica quen os
deixa á rnarxe. Desde o PP, sen
dos a formar un ha opinión libre",
embargo, xa se deron por aludi- non deixan de ser simples avaliados e anunciaron que considecións. A cuestión das responabilidades queda no aire asimilando .ran innecesária a criación dese
Consello Audiovisual proposto. •
a situación da televisión galega á

o·

Logo dun percorrido pola doutrina do Tribunal Constitucional e
tras dunha anáJise da situación
na que se atopan os meios de
comunicación públicos na Galiza, o informe do Valedor do Pavo tira unha série de conclusións
que veñen demonstrar que non
se están respeitando os direitos
dos cidadáns a recebir unha información veraz, plural e que garanta unha opinión libre.

o valedor do Povo, Xosé de Cora.

Desde hai tempo, os conselleiros do BNG na TVG veñen denunciando a falta de pluralidade informativa e o uso partidista e interesado deste meio por
parte do Partido Popular. Sen
chegar a nomear as responsabilidades directas, o informe indica que "a TVG ten que ser
autónoma e neutral con respeito aos poderes públicos". Para
acadar esta autonomía sinálase
a necesldade dunha organiza-

ción independente que non estexa vencellada "ás maiorías
políticas parlamentárias que en
cada momento se sucedan no
Parlamento gal ego". Na sua
diagnose o Valedor entende
que o modelo deseñado de
eleición parlamentária do Conse llo de Administración "tiña
boa intención ", pero entande
que na prática resultou un sistema vencellado "ás cotas que
se reparten os partidos políti-

O P.P. ACTUA COMO OPOSICIÓN
PROPICIANDO UNHA ..PROTESTA
NO PARLAMENTO
PAULA CASTRO

Ao PP resúltanlle molestas as manifestacións popula,
res contrárias á sua xestión. Por iso recurre, de forma
sistemática, á represión canalizada através das forzas
da orde ou mesmo á proibición pola via administrati,
va. Este comportamento contrasta co apoio explícito
a aquelas mobilizacións cuxa protesta se dirixe cara ás
curras forzas políticas. O pasado Martes 12 de Maio,
un grupo de viciños do concello de Ares manifestá,
banse diante do Parlamento contra dunha normativa
urbanística aprobada polo govemo municipal, do que
forman parte o BNG e o PSdG,PSOE. Nesta ocasión
non só non habia antidistúrbios· acordonando aos
manifestantes senón que mesmo 8 deles accedian ao
pleno e despregaban un par de cartaces.
Cando os viciños de Vilaboa ou as traballadoras da
Onza de Oro· decidiron manifestarse <liante da sé do
Parlamento galega para facer chegar ao govemo do PP
as suas demandas foron recebidos por antidistúrbios
que os rodearon de contado. Até a cabalgata de Reis·
de Vilaboa sofriu a represión policial en forma de gol,
pes, multas e detencións. Daquela os populares xustifi,
caban a sua actitude dicindo que as mobilizacións eran
de "caracter político" e aseguraban que se trataba de
·defender os direitos dos cidadáns que noi:i participaban

nas manifestacións. Cando o comité de empresa de
Alumina despregou, na sala de plenos do parlamento,
un cartaz demandando a paralización do proceso de
privatización da empresa na pasada·lexislatura, o presi,
· dente da institución parlamentária apresentaba unha
denúncia contra deles por ter paralizado a sesfón.
Pola contra, na mobilización dos viciños de Ares non
só non houbo antidistúrbios senón. que mesmo foron
aplaudidos polo PP. Durante horas puideron facer pú,
blica a suá protesta diante do edifício do parlamento .
acompañados, a unha. distáncia prudencial, por un p~ ·
queno grupo de policías~ Ao tempo 8 deles, convidados
polo próprio grupo parlamentário popular, acedian á
sala de plenos. CoiTI.cidindo co momento no que os de,
putados do BNG abandonaban a sala para xestualizar a
sua pr~téSta contra da qecisión do PP de continuar ve,
tando as comparecéncias do presidente da Xunta, des,
pregaban uns cartaces nos que _acusaban a nacionalis,
tas e socialistas de ditadores. Minutos antes, un dos res,
ponsábeis de prensa do PP indicáballes como tiñan que
actuar. "O q}le nos interesa é s;tjr na televisión'', con,
testábanlle. E evidente que para o PP o exercício de di,
reitos democráticos ten distintas leituras segundo se
exerza ao seu favor ou na sua contra.•
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A. PANARO

Unha de cada catro pers_
oas en idade de traball~r está sen emprego·

A Marcha contra o paro remata en

Compostela demandando medidas urxentes
Centos de per~oas maoifestáronse o pasado Sábado nove
de Maio en apoio á Marcha
contra o paro, que parti'u de Vigo na tarde do dia 1 para rematar en Compostela. Os promotores. da protesta, as asembleas de parados da CGT e da
CIG, esperan que con esta medida se sensibilice á opinión
pública para que se demanden
saidas reais que rematen
coa situación de precariedade e desemprego que afecta
xa a unhas 200.000 persoas~
Non houbo grandes recebimentos
ainda que no decurso da manitas- ·
tación sumáronse ao coletivo que
. se desprazou a Compostela, cen. tos de persoas en solidariedade

coas suas demandas. Ao fin, coas novas modalidades de contra. to indefinido, "moitos dos que hoxe ternos un traballo mínimamente ·asegurado podemos· pasar a
engrosar as listas do INEM odia
menos pensado", comentaban alguns ~os participantes.
Das 760.000 persoas en-idade de
traballar na Galiza, unha de cada
catro atópase no desemprego. Se
a isto se lle engaden os contratos
eventuais, en ·precário ou na economía mergullada, a porcentaxe
sopera o 40% desa ·povoación activa. Os desempregados son cada vez máis conscientes de. que o
actual sistema de mercado e relacións laborais, lonxe de garaJltir o
mantenimento do pesto de traba-

As asambleas de parados participantes na marcha sinalan entre
as suas demandas a criación
dun :Seguro social cunha contia
mínima igual ao salário mínimo
interprofesional que sexa extensivo a toda a povoación en situación de 'desemprego, a supresión
radical das horas extra e a fedución da xornada laboral ás 35 horas, ademais da eliminación das
empresas de traballo temporal
(ITT) e a ampliación do gasto social. para unha maior cobertura á
povoación en desemprego. •

Manifestación en Monforte 'DOla-criación de emDrego. o
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"SINDICAIJSTAS E REBELDES"
DE DIONÍSIO PEREIRA

15

DE
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Esta idea espectacular sérvenos para explicar o feíto lamentábel
de que a cultura da demisión estea ausente na maneira de actuar
dos cargos públicos operantes en España. Os casos de flagrante
delito e probada incornpeténcia de moitos dirixentes de govemos
socialistas só ocasionaron demisións e ceses cando a situación xa
pasara ao estádio de escándalo público e só recentemente a pre,
sión eleitoral, mediática e dos grupos opositores obrigou aos diri,
xentes socialistas a prescindir dalgúns cargos públicos collidos in
fraganti. Normalmente, era persoeiros de menor releváncia e con
pouco apoio nos aparatos do partido os abrigados a demitir.

llo ou criar outros novas, defende
o critério de "desregularizar o
mercado", facilitando o despido e
reducindo as subas salaríais á mín_ima expresión.

proxecto de peche da
planta de Butano desatou a protesta en "'1onforte de Lemes. O pasad'o Martes 28 de Abril vários· centos
de persoas manifestáronse contra o cerre da factoría de Repsol e pola criacióñ de emprego, nunha cidade qµe desde a redución do plantel ferroviário e o des mantel amento de várias empresas está a· ver como
descende o seu número de habitantes. A mobilización estaba apoiada por todos os partidos, non sendo
o PP, que ostenta __ a alcaldía, asi co·
au1ROGA / EL PROGREso
mo pelas centrais sindic-ais .. aso.:.
ciación de comerciantes e Confede- .
ración Empresarial Lucense. Durante.
a protesta berráronse lemas .contra o
partido de .Manuel Fraga, senda tamén criticada a auséncia do alcalde e
· dos concelleiros do grupo dé governo. Hai poucas semanas .o BNG presentou un plano local de emprego
que está a som-eter a·discusión entre
as diversas entidades locais e que
busca_a criación, apoiada palas institucións, de mil postas .de traballo. •

VENRES

Con ocasión do 'desastre ecolóxico de Aznalcóllar e o vertido de
materiais altamente contaminantes cara as proximidades do par,
que natural de Doñana estase a debater sobre a responsabilidade de
cada un dos 9-tgános administrativos públicos con competéncias na
matéria. Por agora, ninguén considerou que a súa responsabilidade
por acción ou omisión nesta traxédia écolóxica poidese dar lugar a .
presentar unha demisión irrevocábel do cargo desempeñado. Máis
sulprendente foi, non obstante, aturar os argumentos dun respon,
sábel político da Junta de Andalucía -a institución que tén máis
competéncias sobre a confluéncia de sucesos acorridos coa creba
da balsa contaminante-. que aducía tan pancho que sería de cobar,
des demitir agora que se producira o desastre polo que o proceden,
te sería quedarse precisamelite para solucionar o problema.

'O feito de govemar en Madrid e
- Sevilla os dous grandes partidos
estatais configura unha estratéxia de
coalición e defensa dos seus
intereses"
Pareaéulle a algúns que a chegada do PP modificaría esta tendén,
cia instalando corno modo de condura habitual a asunción de res,
ponsabilidades políticas en casos nos que por ación ou omisión o
cargo político desempeña a súa función con notábel desacerto. os
casos de Valencia, Andálucía, Gal iza, etc, demostran que non é
así. Todos se af~rran aos seus cargos coa mesma forza e con inde,
pendéncia do partido político de que se trate. Ao analizar as elites
dos grupos políticos no Estado español obsérvase un alto grao de
continuidade e permané!).cia nos cargos sempre dependente da
correlación de forzas no interior dos partidos e case independent~
da súa actuación efectiva na función pública pola que, en realida,
de, é retribuido pola sociedade civil de eleitores e contribuíntes.
A competéncia política semella ser un dos factores clave á ho,
ra de activar a asunción de responsabilidades políticas sendo
no caso de Doñana o factor determinante das declaracións ver,
goñentas de incompeténcia e traslación de responsabilidades
dunhas administracións a outras. En efeito, o feito de govemar
en Madrid e Sevilla os dous grandes partidos estatais COI). com,
peténcias concurrentes na matéria configura unha estratéxia
de coalición e defensa dos seus intereses como ..grupos políticos
organizados frente a unha sociedade case indefensa e incapaci,
tada para actuar pola natureza dos instrumentos cos que conta:
inexisténcia ou febledade de grupos de presión ou intereses or,
ganizados, eá'casa conciéncia ecolóxica e dependéncia case ab,
soltua dos fondos que poida repartir a própria administtadón
responsábel do desastre. Velaí unha eíva importante á hora de
exerc;er de facto o poder soberano que o sistema democrático
sempre recoñece ao cidadán. +

•
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Oasteleiro Santodomingo
corre perigo de peche

,_

O asteleiro vigués
Santodomingo pasa por unha
situación de extrema gravida~
de. A caida da carga de traballo e a paralización
practicamente total da primeira líña de produción parece ·::
-anunciar un peche da empresa "de xeito premeditado", segundo a CIG. A direción desta
histórica empresa po sectót
naval mantén unha actitude
calificada de pasiv(l, pola c~n
tral nacionalista. Desde 1989 os traballadores veñen
perdendo as cantidades
correspondentes .ás pagas extraordinárias e percebindo case sempre fara de prazo as
nóminas mensuais. Na actualidade, 6 asteleiro está a
piques de rematar os remolcadores Fair play, quedando en
fjrada unicamente tres pequenos pesqueiros de Camerún e
non existen perspectivas novas-de traballo a curto prazo.

Xesus Dícn, Secretário Xeral de CCOO de Galiza.

A. IGLESIAS

Pero ve 'certas posibilidades de acordes parciais'
-.

CCOO _considera agora 'imposíbel' c~egar
a un acordo global sobre empregO coa Xunta
O Consello de de CCOO de Galiza, reunido o pasado dia sete,
descartou "a posibilidade dun
acordo sobre un plano global
de emprego para Galiza", ainda que "abre posibilidades
de chegar a alguns acordos
parciais" se a Xunta aceita
certas demandas sindicais.

existir dúbida, sen embargo, éte
que esta posición de CCOO
estivo influida pola retirada da
CIG da mesa negociadora a
fins do pasado mes de Abril,
ao considerar que nela "non tiñan cabida nengun dos temas
importantes" e que o diálogo
sobre aspectos parciais podian
ser tratados nos organismos
comúns xa existentes.

Esta decisión foi tomada pola
mencionada central unha vez
analizada a contraproposta
que a Xunta de Galiza realizou
aos sindicatos, despois de que
estes lle desen a coñecer as
suas exixéncias. Non parece

A valoración negativa que agora anúncia CCOO está sostida
na negativa do governo galega
a "concretar e periodificar os
pastos de traballo a criar en
catre anos", asi como a financiar o plano de emprego me-

-0- M.V.

diante "o investimento real do
Acordos parciais5% do PIS· galego" . Esta seA centrai estatal espera ainda
gunda condición tora tamén esacadar acordos "parciais" coa
grimida pola CIG ao retirarse
Xunta '.'que ppderian ser imporda mesa negociadora. Trátase,
por outra parte, dundos pontos -tante~ :para -o ·empego·-en Gafi~
apróbadós hai algun tempo, e za", sobre reforma de SODIGA,
INESGA e IGh\PE, subvención á
por unanimidade de todas as
partes, no Con~ello Económico - contratación indefinida, ~stable- ..
_cemento do servi::?o galega de
e s·ocial.
emprego, saude laboral, é3:Umento do emprego no sector público
Xesús Diaz, autor do informe ao
e eliminación de horas extras no
Consello de CCOO, afirma que
camiño da consecución da xoro documento da Xunta "revela
nada de 35 horas.
que as suas prioridades están
en reducir o déficit público, partí- CCOO exporalle a sua postura
cipa-rido do obxetivo do PP de
a UGT, a fin de "adoptar unha
chegar a un déficit cero do .Estaposición definitiva común".+
do español no ano 2.001 ". ·

M.

A CIG retirarase da mesa

hai várias semanas
de emprego, contaba ademais
A postura da CIG de retirarse
co precedente duns acordes
dunha mesa de emprego que
de hai vários anos, estes sí
consideraba inútil causara
asinados por todos os sindicahai tres semanas surpresa
tos, con grande despregue fonas outras duas centrais sindicais. A decisión da central
tográfico ante os meios de conacionalista colocábaas en
municación, posteriormente inmá posición, toda vez que ' cumpridos pola Xunta na sua
quedaban ao lado do PP, non
maior parte.
só na mesa de emprego, se. nón tamén a nivel político,
Na sua carta ao Conselleiro,
poste que toda a oposición
Xosé António Orza, explicanparlamentar consideraba un .do os motivos da retirada da
bluff a postura da Xunta.
mesa, o Secretário Xeral da
CIG, Fernando Acuña lembraba que o paro · en Gal iza
A falta actual de propostas por
parte do governo galego, en"ronda desde hai xa demafrascado en colocar aquí ou
siados anos o número de
alá pequenas partidas orzaduascentas mil persoas, cunmentárias, sen apenas trasha taxa de precariedade sen
parangón en Europa".• · .
cendéncia sob~_e a política real

VE!GA

En Madrid un debate,
en Galiza outro
O Debate sobre o chamado Estado da nación serviu para que ·Aznar
se vanagloriase dunha sensíbel redución do paro, argumento que
nengunha das forzas da oposición foi capaz de; r~batir. Os.dados son
os dados, como gosta de dicer o presidente.
A realidade galega é, sen embargo, .o utra. Aquí, nos últimos dez anos,
9. povoación ocupada reduciuse en 130 mil persoas. O ~ector primário
{agricultura e pesca) perdeu 230 mil empregos e os outros (indústria,
construción e servizos) non son capaces de compensar esta vertixino,
sa baixada. A indústria está gravemente estancada, a construción
proporcionou 20 empregos máis e o traballo nos servizos, o sector de
máis significativo ascenso, aumentou en 79 mil postas. Onde foron a
parar as outras 130 mil persoas? Parte ao paro, ,outra cantidade a emi,
gración {que volve a incrementarse) e a terceira ao grupo dos pensio,
nistas, dado o forte envellecemento que está a sofrer a povoación.
A baixa de povoación ocupada é alarmante. Iso explica, entre outras
causas, que a política galega non admita as componendas da Carrera
de San Jerónimo, •

A CIG coida que o Ministério
de lndústria "prefire mirar para
outro lado", antes que tratar
de renegociar a débeda cu
procurar incentivos para
novas compradores. Entre es- ·
tes últimos tamén haberia, prexulga· a central mencionada, "quen prefira exercer a
sua opción co asteleiro pechado, para evitar compromi.sos·
co cadro de persoal actual e
facerse éunhas instalaéións xa
liber~das de -cargás".• _ -..

Prezos e salários segui~ri
sendo -desiguais
en Europa,
-p~sie á moeda única
Fontes da Unión Monetária
Eu,ropea recoñecen que _"(lo
rriesmo modo que a -moeáa
única non $ignifica prezos
únicos, tampouco implica salários únicos". As desigualdades obedecen,
segundo a UME, ás "condicións específicas de cada
país: cargas sociais, normativa.laboral: política dos ·sindicatos nas negociacións
dos convénios e condicións
laborais, grado de mobilidade dos traballadores, etc.".
Expertos da Comunidade
consideran que o único m~
do de competir para os.paises máis_ pobres será P!ecisamente mantendo uns sa-·
lários máis baixos e condicións laboraís máis "flexíbeis". +

A morosidade nos pagos

é responsabilidade
das grandes empresas
e do sector público
A Comisión Europea ven éie
recoñecer que os principais
responsábeis da morosidade
nos pagos comerciais son as
grandes empresas e o sector
público que detentan "un
maior poder de negociación".
As vítimas desta situación serian as pequenas e medianas
empresas, cuxa tesoureria,
rentabilidade e competitivida-de se ven deterioradas polos
atrasos.+
/
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Peden tres anos de prisión edoas millóns de pesetas por ter plantas.de marihuana no monte

Unha herba con efectos secu'1dários
Santiago S. M. é un mozo do
Grove que espera xuízo por plantar marihuana. No mes de Agos~
to, a Garda Civil surprendeuno
no monte cunha cámara fotográfica e diante dunha plantas de
maria. "Andaba polo monte perto
de San Vicente do Mar cando
apareceron cinco garda civis e
me detiveron. Habia dez plantas
de marihuana e, ainda que non
recoñecin que era miñas, leváronme para o cuarteliño. O que
me pergunto é se é normal que
cinco garifas se adiquen a vixiar
unha plantas", sinala. Despois de
pasar a noite no cuartel leváronno diante do xuíz onde non declarou nada. "No xuízo, as testemuñas que van valer son as dos
gardas civis e eles non teñen dúb id as de quen a pertencen as
plantas", di Santiago, quen engade que, polo mesmo tempo, houbo-outras duas detencións ainda
que non chegarán a xuízo.
Mália o consumo xeralizado ded eri vados do cannabis
1.480.000 persoas son fumadoras habituais no Estado, segundo o CIS, e tres millóns e medio
segundo a Organización Colexial
de Enfermeria- están estebelecidas sancións administrativas para quen o faga "en lugares, vias,
estabe,ecementos ou transportes públicos, asi como a tenéncia
ilícita ainda que non estivera
destinada ao tráfico, de drogas
tóxicas, estupefacientes ou sustáncias sicotrópicas sempre que
non constitua infracción penal".
Por esta razón, xurden asociacións como o colectivo Maria
de Vigo, Paco (Persoas Antiproibicionistas de Santiago) ou MarinHuana, que peden que o cannabis non estea perseguido.
Este rapaz do Grove sinala que
hai bastante xente que se adica
a plantar marihuana para o autoconsumo. "Trátase de persoas
con idade de abando para pensar, que están en contra do
narcotráfico e que, non por isa,
quere deixar de consumir derivados do cannabis. Pero paradoxicamente ten menos riscos ir a
mercar mil pesetas de hachís
que ter unha plantas de marihuana para consumo próprio", canta.
Xa recebeu unha notificación na'
que o fiscal pede tres anos de
prisión e dous millóns de pesetas
de multa. "Parece esaxerado e,

para autoconsumo.

ainda que confio en que
se reduza a petición, a situación non é tan sinxela
tendo en canta alguns
precedentes", canta Santi.
Retírese ao xuízo ao que
foron sometidos os memb ros da Asociación Ramón Santos de Estudios
sobre o Cannabis (ARSEC), grupo de Barcelo~
na pioneiro da reivindicación do autoconsumo no
Estado e promotor de diferentes informes sobre
as saudábeis propriedades da marihuana. Despois de atoparlle unha
plantación no .ano 1996 ,
foron absoltos pola Audiéncia de Tarragona. O
fiscal recurriu o fallo diante do Supremo, que condeou aos membros da
asociación a catro meses
e un dia áe arresto maior.
Estes recurrirori diante do
Tribunal Constitucional, Folla dunha planta de marihuana.
pero non foron aceptados,
polo que o seu caso vai chegar
rada absolución e dunha senaos tribunais europeos na percu- · téncia que despenalice o cultivo
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Ano e meio
na lista
de espera
do Sergas
Lucia M.R. acudiu recentemente
a unha revisión periódica no servizo de xinecoloxia do Hospital
Xeral de Galiza, en Compostela.
Ao remate da revisión, o seu xinecólogo indicoulle que fóra á

pedir unha nova cita para outra
revisión un ano despois, é dicer,
en Abril de 1999, xa que era o
momento no que correspondia.
No servizo de cita prévia de xinecoloxia déronlle cita para un
ano e seis mes€s despois, isto é, a
finais de Setembro de 1999, superando en seis meses a data que
indicara o médico especialista.
Ante a nova cita para a revisión
dada no servizo de xinecoloxia,
Lucia protestou e mesmo o seu
xinecólogo díxolle que debía
exixir que a cita.fose para dentro
de un ano e non dezaoito meses,
como decidiron no servizo.
Despois de protestar no servizo
de prévia cita de xinecoloxia,
acudiu ao servizo de atención ao
paciente, onde renovou a sua
.protesta, sen conquerir que
atendesen a sua reclamación.
Lucia afirmou que leva anos acudindo a revisións periódicas do
servizo de xinecoloxia do Hospi-

No ano 1983, ante a
sua escasa toxicidade e o .o seu enraiz amento social, o
PSOE reformou o
Código Penal introducindo a distinción
de drogas brandas
e duras, e despenalizando · o consun:10
para o cáñamo e os
seus derivados. Sen
embargo,
cinco
anos máis tarde voltou a ser puníbel no
Codigo debido á
ecuación maior consumo, máis delincuéncia. A nivel local, comezaron a
aparecer os bandos
que estabelecian
multas e, en 1992,
aparece a xa coñecid a Lei Corcuera.
Fumar un derivado
de cannabis nun lugar público conleva
unha sanción administrativa de
até 150.000 pesetas.•

tal Xeral de Galiza, e que sempre
obtivo citas prévias para tres, seis
ou doce meses despois de solicit-alas, segundo a profundidade da re-visión que viña de pasar e por indicación do xinecólogo que lle
corresponde. Para ela foi unha
surpresa que lle deran cita para un
ano e meio despois porque, como
afirmou, "trátase dunha consulta
delicada e convén que as revisións
sexan ao seu debido tempo e nunca despois de un ano e meio da última consulta, como pretenden
no servizo de cita prévia".
Lucia quéixase de que o Servizo
Galega de .Saude faga propaganda afirmando que as listas de espera están redudndose e mesmo
que case xa nen existen e, porén, nun se·rvizo como o de xil}ecoloxia ela teña que esperar
un tempo bastante maior do recomendado. T amén inclue na
sua protesta o feíto de que o servizo de atención ao cliente ignorase a sua reclamación. •

Primeira condena por
acoso sexual no Estado
A Audiéncia de Barcelona ven
de ditar a primeira condena
por acoso sexual no ámbito laboral no Estado. A sénténcia
abriga a José Luis Balaguer
Malina, xefe de seguridade
dun hipermercado, a pagar
240.000 pesetas de multa e
medio millón por danos e prexuízos a Belén Novoa, vixiante na mesma empresa. O fallo
considera probado que entre
1996 e 1997 o xefe de seguridade mantivo un acoso
persistente cara Belén Novoa,
chegando a tocala á forza.
Tras denunciar o caso, Belén
Novoa foi despedida da
empresa.•

Solicitan dous anos
de cárcere por danos
valorados
en dezasete mil pesetas
O fiscal e o concello de Pontevedra, que actuaba de acusación particular, pediron unha
pena de dous anos de cárcere
e unha multa de 225.000 pe~etas para o mozo basca
Angel lzagirre Iglesias por pintar o cruceiro da praza da Leña con carmin para os beizos.
Os danos foron estimados en
17.400 pesetas, pero ainda
asi o fiscal e o acusador particular teimaron en soster a sua
solicitude de pena. lzagirre,
que ten antecedentes penais,
está a tratamento nun centro
de reabilitación de toxicómanos e pintou o cruceiro
despois de ter inxerido
alcool.+

Manifestación Nacional
da AMI
O vindeiro Sábado 16 de
Maio a Assemblea da Mocidade Independentista, AMI , celebra unha manfestación nacional en Vigo que parte ás
seis da tarde da Via Norte. A
manifestación, sob o lema
Trabalho digno para éJ
mocidade, prodúcese porque
a AMI desenvolve unha campaña contra as empresas de
traballo temporal e pide a sua
ilegalización por marchar co
20 ou o 30% do salário dos
traballadores. •
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Unánime condea ás suas manifestacións de encarcerar aos militantes de HB

Máis de
5.000 mallorquinos
maniféstanse polo catalán

lunar dalle un novo golpe á Constitución

Agás -o PP, todas as forzas
políticas e sindicais de
Mallorca apoiaron a IV Diada
· pola Língua que se celebrou
o Sábado nove de Maio,
cuxo acto central foi unha
manifestación que reuniu a
máis de einco mil persoas.

-0- B. LAXE

Todos os partidos políticos
condearon as declaracións de
José Maria Aznar nas que mostra a sua pretensión de "encadear a todos os de HB". O que,
nun primeiro momento, foi calificado como quentura, foi ratificado logo como "a política de
todo o partido" por Carlos lturgaiz, candidato a lehendakari.
HB, pola sua banda, considera
as palabras de Aznar como
"un ha declaración de guerra".

A Obra Cultural 8alear,
organización convocante,
reseñ·ou ..-a gravísima
situación do.catalán no-litoral ·
turístico de Mallorca e en
Ibiza", ao tempo _que
_denunciaba "unha política de
inibíción e indiferéncia das
institucións autonómicas
frente á própria identidade_
cultural e lingüística".

"O País Basco non se vai rendir,
o Estado non vai claudicar, ETA
e HB rematarán na cadea, onde
teñen que estar todos". Estas
palabras de José Maria Aznar,
pronunciadas no acto de presentación de Carlos lturgaiz como candidato á presidéncia do
Governo basco, non obedecen
só á emoción do momento, producida pola marte nos días precedentes dun concelleiro e un
militar a mans de ETA. Son consecuéncia da utilización emocional partidista que o PP ven facendo desde hai anos de todos
os atentados en Euskadi. Para
moitos analistas hai unha relacción directa entre o aumento
eleitoral do PP e os atentados
de ETA polo que, sosteñen, que
o PP non está interesado nunha
saida negociada. Máis temor
que ETA prodúcelles unha hipotética entente entre os distintos
partidos nacionalistas, alianza
que non se vai dar mentres persista o fenómeno terrorista.
Estas manifestacións de Aznar,
mesturadas con insultos como
"lixo " "escória" e outros ao
uso , dirixidos abs abertzales
non son, xa que logo,, un ha improvisación. Como apontaria
Carlos lturgaiz días despois,
"responden á liña política do
partido e son asumidas por todos". O antecedente estivo no
encadeamento de toda a Mesa
Nacional de HB . Teñen lugar
estas manifestacións , ademais,
cando os movimentos pro diálogo, lonxe de recuar como nou tros atentados, se mostran dispostos a seguir, adiante coas
suas propostas. E neste contexto., non isento de tintes eleitorals, no que hai que situar as
pretensións ameazadoramente
antidemocráticas do p~esidente
do Governo español . E preciso
recordar que estas declaracións
están no mesmo campo político
que cando se xustifica a espionaxe do CESIO a HB.
Por vez primeira, despois dunh a vªga de atentados, sobre
todo se son a cargos políticos,
PNV, EA e IU, cos sindicatos
ELA-STV LAB e o movirnento
Elkarri, seguiron a apostar polo
diálogo como xeito de rematar
coa violencia en Euskadi. A
presión m·ediático/españolaemocional, que se desata despois de cada acción de ETA,
. non mudou esta vez a estratéxia, sabedores de que son precisamente os atentados a arma
que PP e PSOE utilizan para
negarse a calquer saida negociada. Pero agora non é só en
Euskadi onde se tala xa abertamente do diálogo. Tamén no
resto do estado se aposta cada
vez máis por esta solución. Os

Por outra parte , a Generalitat
de Catalunya xa suscribiu
vários convénios con
grandes empresas para o
usg_do __Q_atalán mái§ aló_oo
que exixe a nova lei. Entre as
empresas que adquiren o
compromiso están o Banco
Santander, Telefónica, Seat,
a Unión Catalana de ·
Entidades Aseguradoras e
Reaseguradoras e a patronal
da pequena e mediana
empresa.+

O 20 de Maio remátase
o último treito
da autoestrada
entre Valenca
, e Porto

Manifestación celebrada o pasado 5 de Abril en Bilbao a prol do achegamento dos presos de ETA a Euskadi.

manifestos sucédense e, na
prensa, aparecen a cada voces
que rachan o pensamento único, demandando diálogo. Nesta ocasión, por vez primeira,
escoitáronse voces, que pésie
aos atentado, seguiron facendo chamamentos ao diálogo
sen que os demáis os anatemizaran ou os situaran ao lado
dos violentos como acorría hai
uns meses, sobre todo canda o
asasinato de Miguel Anxel
Blanco en Ermua. Para moitos
foi a utilización que fixo o PP
deste crime o que lles abriu os
olios .

Condeas
ás palabras de A%nar

CARLOS GARCIA

tas déclaracións de Almúnia, Alfonso Guerra equiparou nacionalismo con violéncia.

_Os vinteoito quilómetros
que separan ás localidades
de Ponte de Lima e Valenc;a
de Minho poderán ser
cubertos por autoestrada a
partir do dia .20 de Maio, . data na que finaliza a. construción· do último · treito da autoestrada que
unirá o Porto coa fronteira
galega. Oeste xeito, será
posíbel viaxar entre A
Coruña e Lisboa_por unha
vja de grande velocidade.

As unánimes condeas ás palaJavier Madraza ·de- 1U considera
bras de Aznar non quer dicer que
que Aznar ·está trabucado se _
esteñan todas na mesma vaga.
pretende solucionar o problema
Asi, Joaquín Almúnia; secretário
"encadeando ao 15% da povoaxeral do PSOE, ten un discurso
ción basca". lñaki Anasagasti,
A apertura do treito semellante ao de Aznar: négase
voceiro do PNV no Congreso,
ás conversas (que o PSOE reali_producirase dous dias
realizou unha pergunta no meszou con el de ministro), criticando
antes da inauguración da
aos que defenden o diálogo. Pe- · mo senso: "o proxecto de Aznar
Exposición Internacional
é construir unha cadea para pero, ao mesmo tempo, afirma que
de Lisboa, EXPO 98.·•
char aos 150.000 votantes de
Aznar quentouse, e pon de maH~?", recordando que o ininiigo
nifesto que "a cadea é para os
é ETA e non · o nacionalismo .
que cometen crimes, non para os
Karlos Garaikoetxea censurou a
que pensan". Uns dias antes desutilización partidista que fai o PP
dos atentados~ "facendo cálcuA. EIRÉ
los .eleitorais sobre o rendemento a sacar e dándose marrazos
para destacar nas, pancártas
O Governo amigo da Gali2a,
das manifestacióJJs1' . ·Foi tamén
que preside José Marra ·
criticado por vários partidos políticos que Aznar non suspende~ _ . Aznar, acordou coa
"A Xustiza calle os -peixes pequenos e deixa fuxir aos .grandes'', di a .
Generalitat de Catalunya
se o mitin do PP en Gasteiz e,
redacións nas peaxes das
cantiga popularizada por Fuxan os V entos. Agora, se algun peixe grande ·
ainda máis, as manifestacións
autoestradas A-7, A-17 e Bqueda, por un se acaso, enredado nos -aparellos xudiciais, vóltano á lidos dirixentes da dereita espa30 que chegan até o 40%,
ñola afirmando que no ~cto elei- ·
berdade burlando as suas próprias normas e senténcias. O caso do essegundo os casos.
toral estaba o "sentir do povo".
pia Perote (condeado amáis de sete apos -e só pasou 40 na cadea) é
unha máis das actuacións xudiciais nas que se poñen de manifesto
A cámbio da rebaixa a
Pola sua banda, HB considera
duas varas de medir: unha é un guiGiño e outra unha valoira. Con
empresa concesionária
as verbas de Aznar como "unha
unha espántaselle as moscas aos notábeis, coa outra esbóii:aselie i;ias .
prolongará a concesión
declaración
de
gue.rra".
Asi
o
costas aos desgraciados. Esquecimentos á hora de aplicar a xurispruunicamente cinco· anos máis .
manifestou a· voceiro da Mesa
déncia, retrasos que fan prescreber os delitos, postas en liberdade con
O acordo foi posíbel grazas a
Nacional,
Joseba
Permach.
HB
condeas firmes, tratos de favor, pases a terceiro grado, redencións das
unha xestión de Jordi Pujol
atribúelle esta perrencha do prepenas milagreiras ... Son situacións que se veñen producindo cotiandiante do Ministro de
sidente do Governo español a
mente cando o condeado ten unha relación directa co poder, xa sexa
Fomerido, Rafael Arias
que, "pésie aos graves acontecieste econórµico ou político. Perote, Conde, Amedo, Domínguez,
Salgado. Mentres se produce
mentos destes dias, alguns parSala, Aida Alvarez, Pepe, Castro, Cabe~as ... só son a mostra de que un
este pacto na Galiza non
tidos e movimentos están a dedos poderes do Estado protexe aos outros máis alá da legalidade. O
rematan de darse pasos para
fender o diálogo e unh.5l saida
cancioeiro popular galego está moito máis atinado que Montesquieu. •
reducir as tarifas na
democrática para darlle solución
Autoestrada do Atlántico.•
ao problema b.asco". •

As redes da Xustiza

-Catalunya reduce
a peaxe
das suas autoestradas
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O ARAGONÉS, LINGUA FALADA HOXE POR NON MAIS DE 30.000 PERSOAS, ATRAVESA ESTES DIAS
UNHA IMPORTANTE ETAPA PARA O SEU FUTURO. O GOVERNO ARAGONÉS TRABALLA NUN

14 DE MAIO DE 1998

PROXECTO PARA RECOÑECER A REALIDADE TRILINGÜE 00 PAIS, MENTRES QUE ALGUNHAS ORGANIZACIONS LOITAN DESDE HAI MOITO TEMPO POLO SEU ENSINO E NORMALIZAClON SOCIAL.

O ARAGONÉS, LÍNGUA PEQUENA, PERO HISTÓRICA
RUBÉN

RAMos

do Aragón (a excepción da~ comarcas
otientais, onde. sernpre se falara catalán) e
partes do que hoxe son Soria, Rioxa, Nava,
rra, Valéncia e Múrcia. .

escritores locais farán poesía e outros xéne,
ros nas suas variantes, corno Cleto Torro,
dellas en baixoribagorzano ·OU Veremundo
Méndez e Chusé Coarasa en cheso.

Despois, Aragón e Cataluña se xuntarían
Juaquín Costa, un grande pensador da Res,
na Coroa de. Aragón, que tería corno lín,
tauración española, coñecia e falaba con
guas. oficiais o aragonés e o catalán, línguas
total naturalidade o aragonés ribagorzano.
coñecidas e ernpregadas en moitas chance,
El mesmo encargou un estudo sobre a situa,
lerías mediterráneas. Daquela o aragonés
ción da língua aragonesa ao filólogo sueco . coñeceu un gran desenvolvirnento en tex,
J. Sai:rohandy, en 1902. Segundo rnuitos es, tos xurídicos (corno o Vidal Mayor, que re,
tudosos, en aragonés están escritas as Glo,
colle os Fueros do Reino e que hoxe des,
sas Ernilianenses, ainda que filólogos espa,
cansa no rnuseu da Fundación raul Getty)
ñois aseguran que son a prírneira rnostra do' e tarnén alguns, poucos, títulos literários.
castelán antigo ~
En 1412, co Compromiso de Caspe, a his,
Hoxe o aragonés é unha das línguas roáis
tória do aragonés ia cambiar para sernpre.
descoñecidas, por desgrácia tarnén en Ara,
A Coroa aragonesa non tiña sucesor para o
gón. Segundo os dados do Bureau Europeu
trono e os representantes dos diferentes Es,
para a defesa das línguas e culturas amenadas
tados que a cornpuñan decidiron que fose o
é a língua rnáis pequena de Europa Occi,
candidato castelán, Femando de T rastama,
dental. Pouco se sabe tamén do seu núme,
ra, que ?cupase o trono.
ro de falantes, os únicos números que se
Cunha dinastía castelán na Coroa e no Rei,
plaean son os do ·censo de 1981, segundo
os cuais o aragonés tería 30.000 falantes,
no, o aragonés foi peraendo o seu prestíxio,
entre activos e pasivos. Pero esas cifras ' en favor da língua estranxeira, ainda que
non cantan coa emigración, nen cos novos · Aragón continuaría rnantenendo a sua in,
falantes que cada ano aprenden a língua
dependéncia política (até o século XVIII).
en Zaragoza, Uesca e outras cidades e Pº'
vos de todo Aragón. Porén, ainda esta rnoi
A língua aragonesa ficou daquela nas clases
lonxe das cifras do -castelán e do catalán
populares da sociedade e cornezou un forte re,
en Aragón (rnáis de 70.000 falantes nas
troceso ao norte de Aragón. Fora duns pou,
comarcas orientais do país).
·
cos escritores no século XVII só terá repre,
sentacións folclóricas corno toda literatura.
Coa formación do Reino de Aragón foi ex, tendendo,se polo Sul xunto con novas leis
A finais do século pasado surxiu o prirneiro
e unha xurisdición exernplar en toda Euro,
intento de normalizar a língua e crear unha
pa. Chegou no século XIV a se falar en to,
referéncia común. Xa nesta centúria algJiis

Nos finais dos 60 e comezos dos 70 inicia,
rá,se o movimento de defensa e dignifica,
ción da língua, que desde entón consiguiu
algúns importantes fei,
tos. En 1977 a publica,
ción da Primeira Ora,
mátic.a da língua ara,
gonesa,. de Francho
Nagore Laín, en 1987
o Prirneiro Congreso
para a Normalización
e, a partir <leste curso,
a sua introdución nal,
gunhas escalas do Alto
Aragón (Jaca/Chaca,
a~agonesa
Sabiñánigo/Samianigo,
Biescas, Aínsa/L ' Aín,
sa, Benasque/Benás e
Hecho/Echo)
cun
grande éxito.

Pouca xente sabe que Francisco .de Goya 'y
Lucientes, quizáís o aragonés rnáis univer,
sal da história, era coñecido na sua vila, .
Fuendetodos, corno Francho, o seu norne
en aragonés.

Po{a súa posición ~eo
gráfica, Cu6a é un d~sti~
no turístico por e~efen
cia e ponte natura( entre
,iricas e 'Europa/ "
r '} 'p.osi6i{f/faie
? ·. ,¡:·. :·.....
tauar.ce:. ·.a·.+.... . 2v<····
•.:.;;;.::; •..::e:..:.-:-.· •'
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gón, que axunta a todas as organizacións
do aragonés e do catalán de Aragón en
prol dun recoñecimento oficial.
Unha comisión das Cortes de Aragón tra,
ballou no estudo da problemática lingüís,
tica aragonesa e aprobou un Ditamen que
insta ao governo . aragonés a elaborar un,
ha leí de normaliza,
cíón lingüística o an,
tes posíbel. O Dita,
rnen foi aprobado no
pleno das Cortes ara,
gonesas do 6 de No,
vernbro cos votos fa,
vorábei de toda as
forza
política
(Chunta Aragone is,
ta, Izquie rda Unida,
Partido Aragonés e
Partido Sociali ta
Obrero E pañol) coa
única excepción d
Partido Popular, que
non recoñece a unión
da língua aragonesa,
seguindo as teorías
dun sector da Universidade de· Zaragoza.

'O governo aragones,

está a traballar para
que antes <leste mesmo
ano sexan oficiais en
Aragón as línguas
e catalana"

Actualmente o arago,
nés fala,se nalguns vales do Alto Aragón,
en forma de variedades locais (o cheso en
Echo, o chistabín no vale de Chistau ou o
ribagorzano na Ribagorza occidental ara,
gonesa). Ademáis, existe un elevado nú,
mero de neofalantes en moitas cidades de
todo Aragón, grácias aos cursos que fan,
cada ano, diversas asociacións de defesa
da língua.
Desde 1993 funciona a Plataforma para
a defesa das línguas rninoritárias de Ara,

Coa obrigación legal, o govemo aragoné
está a traballar nun proxecto de lei, coa
axuda da Plataforma das lmguas minoritá,
rías, para que antes de finai deste mesmo
ano sexan oficiais en Aragón a língua
aragonesa e catalana. Segundo o proxecto,
a língua aragonesa tería un estatus legal no
Alto Aragón (comarcas onde ho.xe se fala
ou coñece), CUJl esquema imilar ao do eus,
kera na Comunidade Foral Navarra. +

Prezos especiais para grupos.
incentivos.
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Brasil vai encarcerar
aos líderes do Movimento
dos Sem Terra ·
O Governo do BrasÍI dispense
a encarcerar a quince dixirentes do Movimento dos Tém
Terrá e a un sindicalista acusados de incitar os saqueos
aes supermercados e
armacéns públicos de comida
no Norest& do país, onde dez
millóns de persoas viven nunha situación penosa pala
maior seca no que levamos de
século. A respota do MST foi
a mobilización. Tanto o Movimento dos Sem Terra, como o
Partido dos Trabalhadores ou
a lgrexa católica indicaron que
se trata dun erro. "Como o
Governo non pode deter aos
famentos, detén aos líderes",
afirmou o candidato ás presidenciais de Outubro polo PT,
Luis lnácio Lula.•

O Partido Colorado gaña
no Paraguai e xa fala
dunha lei de ponto .final

Os manifestantes exixen a disolución da policía británica para os seis condados (RUC) ~n Belfast.

Presos do IRA aprobaron aintervencion nas institucions _
dos seis condado~

A asemblea do Sinn Fein

aclama a via democrática para a paz
Co plano de paz para os seis
condados refrendado polo
95% da asemblea do Sinn
Fein, o nacionalismo irlandés
abre o camiño á unha nova estratéxia asentada na mobilizac ion e a intervencion nas
institucions democráticas. O
Governo de Londres concedeu
un permiso especial a catro
presos do IRA con cadena
perpetua para asistiren ao congreso canda 1.500 delegados.
Conservadores e laboristas ingleses coincidiron en agoirar unha nova escisión do Exérbito·
Republicano Irlandés desde que
Adams anunciara o contido do
acordo de paz, o pasado venres
de Páscua, pero todos os sinais
políticos que se producen desde
aquela indican o contrário. A intervención dos presos na asemblea foi importante para decidir
o remate da abstencion do Sinn
Fein nas institucions dos seis
condados.
A aprobacion deste cámbio
deuse práticamente por aclamación e revela un estado de
opinión xeralizado en toda a.
illa a pro! dunha estratéxia democrática para a. unidade. Esta realidade contrasta coa- importáncia que a B.BC lle concedera ás posicións das mais recentes escisións do republica-

nismo pola esquerda, a_do IN.LA, várias veces fragmentado
desde a sua constitución no
70, o IRA-C, nado como protesta polo recoñecemento do

documento de paz, publicado . o
29 de Abril, non fai senon confirmar a sintol)ia con Sinn Fein, por
moito que a prensa británica teña
salientado a precisión dos repuO comunicado do IRA sobre o
blicanos de que é só unha porta
para a pa.Z: "De todos é ben coG.LUCA
. ñecido o compromiso do IRA por
buscar a xustiza e a paz: Somos
ben conscientes da nosa re_sponsabi l idad e e de que comprerá
unha vixiáncia continua para as
dificuldades que poden preverse
neste proceso e tamén ternos a
Os paises que governan o tratado de contención das armas nucleares
seguridade de que algúns mani(proliferación é un sustantivo intenso e hipócrita), teñen un parque
festaranse en contra da calqueta
de cabezas atom1cas como para liquidar várias veces a poboación do
dinámica .de cámbio. Terán que
mundo e polo tanto consideran unha agresión que os indios pretenenfrontarse coa realidade de que
dan entrar sen permiso nesta equipa. Cando Mordejai Vanunu, un
para termos paz haberá que
enxeñeiro nuclear israeli anunciou hai vinte anqs que o Estado sioacadar xustiza, igualdade e direinista tiña capacidade nuclear, un comando do Mossad secuestrouno
tos nacionais para o povo de Iren Inglaterra sen que ninguén protestase da violación territorial.
landa. Queremos manif.esar a
Aos paises con intereses petroleiros non lles parece mal que o seu
nosa solidariedade cos esforzos
Estado.policia .en Oriente Proximo teña a bomba atómica.
. do Sinn Fein e desexámolles
éxito no desenvolvemento da
estratéxia de paz. Sabemos que
Por que quer o govemo indio elevar a categoría do seu arma-mento,
6 movemento de cara a unha
a risco de encender protestas mesmo da considerada Franza, disipaz duradeira debe ser respondente autorizado da sociedade nuclear? Asegurar que se debe a ira
sabilidade .compartida por todos
histórica que lle ten aos que prefiriron escindirse coa axuda dos inos líderes ponticos".
gleses antes que sumarse ao proceso de independéncia, semella parte da tradición europea por condenar os xestos políticos das colóAinda que considera que ao .donias como rifas entre tribos. O Fundo Monetário Internacional acacumento de paz fáltanlle eleba de dirixir en nome dos bancos occidentais a liquidación do me~
mentos para .. unha paz consollor da industria dos tigres asiáticos por un pr.ezo de saldo despois
lidada, a dirección do 1RA di que
dunha _creba que as vitimas sospeitan organizada desde Norteamério acordo é "un avance capital "e
ca. Os x,.omais indios falan desde hai meses de imperialismo e latrodepende dos británicos que se
cinio occidental e non das maldades dos seus viciños próximos.+
abra ou non a porta para un
cambio definitivo da situación".+

-A vitória do Partido Colorado nas eleicións celebradas
no Paraguai o Domingo 1O·
de Maio serviu para que alguns dirixentes desta forza
comezasen a talar unha lei
de ponto final que permita o
regreso do ex ditador Alfredo Stroessner e unha
amnistia para deixar en
liberdade ao xeneral golpista Lino César Oviedo, líder
da Unión Nacional de Colorados Éticos, unha das forzas integradas no Partido
Colorado. O candidato do
Partido Colorado Raúl
Cobas non foi tan aló.
Cobas quer deixar libre a
Oviedo através dunha
amnistia-ou dun indulto pero ten dúbidas sobre a volta
de Stroessner ao país.•

Parlamento de Dublin polo
Sinn Fein e o IRA-A, formado
contra o actual proceso de paz.

Bombas mal vistas

O Presidente dos EEUU BlilrClinton.

EEUU a prol
dun Estado palestino
Con subtilidade, os Estados
Unidos pronunciáronse a pral
dun Estado palestino e fixérono o pasado Xoves sete de
Maio por boca da primeira dama, Hillary Clinton. De contado desatouse unha polémica e
desde a Casa Branca apresuráronse á dicer que non é a
postura oficial do Governo
norte-americano. O presidente
Bill Clinto~ emprega a
meiación da sua muller para
dar pasos que noutra
situación poderian criarlle· problemas. Outro exemplo é a
coincidéncia na eleición de
hotel entre Hillary Clinton.e Fidel Castro nunha visita cursad8: por ambos a Suíza. •
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Cando a cúria
económica dá a
coñecer as
amonestacións todos
se felicitan. Cada
fusión, sen embargo,
provoca despidos,
miles de despidos.

Nas últimas semanas veñen-se
publicando en diferentes meios
de comunicación (La Voz de
Galicia, 715198; A Nos a Terra,
2/4/98) unha série de informa- .
cións referidas ao VIH e a S.IDA,
de xeito mui pouco riguros0, e
nada sério e contrastado.
Adicar unha páxina dun diário a
unha entrevista cun suposto médico que
afirma pade.- · De nengún xeito
cer a enferm1d ad e desde . podemos tolerar
hai 1o .anos e este tipo de
tratar-se exclusivamente análises, que
con
"boas
costumes", e nosapresentan
que afirma unhadoeríza
que o virus como un
causante da
SIDA
non "castigodiVilJO":
existe, non é
sério. De igual
xeito que non
é sério en absoluto que A Nosá Terra adique
unha parte considerábel do seu ·
espácio semanal a difundir que
o virus da SIDA non existe, que
existen gmpos de risco (ideia
desferrada hai anos), e que a·
prevención fai-se levando "unha
alimentación sá e unha vida-ordeada", o que, por suposto, inclúe non empregar nengún tipode drogas.

Chaman a
compadecerse dos
nenes do terceiro
mundo que traballan
e poñen o acento en ·
nenos e non en
terceiro mundo.. Piar
son os que marren,
os que se prostituen,
O primeiro que chama a atenos menino~ da rua
ción ·en todo isto, é a deixadez e
das grandes urbes
a aesgana coa que se tratanc.
ertas informacións, o . feito de_
brasileiras - . . ·.
que non sexan contrastadas e a
. asesinados..polas
lixereza coa que se botan á povoación.
·
- ··
1 .brigadas de _·
Todos estamos" acostumados a·
autodefensa dos
este tipq ._o~ causas nun xorn~I
comerciantes. O nena . . como ·La Voz de Galicia, mais· ·
é un motivo sensíbel, · non .esp.er-ábamos atapar os
~) mesmo_
s métodos en A Nosa
delicado .como ' un '.
Terra.
paxaro ..O
Mais no.ri men0.s graves ~ :es
candalosas son as afirmacións
desenvolvementé:>
que se recollen dentro destas
desigual, a
informacións. Eu persoalni'ente
, nuhca vin "un virus" da SIDA
expoliación ne.o(como _a rnaioria das persoas
colonial, o
que van ler estas liñas), mais si
que·teñó vist'o (tamén como a
imperialismo ~011, en
maioria), como "algo" fai que os
cámbio, concéitos
T4 das persoas afectadas bai~

(

CANTINA
MEXICANA

RUA MARTIN CODAX VIGO

teo Rodriguez no percqrrer do
"IV Congreso de la l=ederación
de Servicios Públicos de UGT"
celebrado por estas datas na cidade de A Coruña.
Nas súas declaracións, Dositeo
Rodriguez afirmaba: " ... non é
previsíbel no horizonte orzamentário que se podan ·incrementar
as retribucións dos funcionários
por enrriba do IPC" . Enfin ... Daquela eu ·pregunto por que o
SERGAS paga produtividades
-leva pagándoas todos estes
anos- no Complexo Xeral-Calde
-aínda as incrementa- cando,
como afirma o Conselleiro, non
podemos os funcionários recuperaro poder adquisitivo pola baixa
productividade. Como sabemos
a produtividade do Complexo
Xeral-Calde, cobrárona persoal
do grupo A e xefaturas. Entón ...
Só producen os xefes? A "tropa"
do sistema sanitário público, non
produce? E os sindicatos non teñen nada que dicir? A realidade
é que tanto o SERGAS coma estes sindicatos que calan ... non
teñen vergonza. +

A.M.

xen, e que isto a súa vez provoque enfermidades oportunistas
e, finalmente, marran a causa
de algunha delas. Cando unha
persoa afectada ~mpeza a medicar-se, os seus T4 s·uben e a
súa cualidade de vida mellora
considerabelrJiente: Non fai falta
ter "visto" ·un vir'us _-do VIII par8:
comprobar isto; non se entende
como unha medicación creada
para atacar ao ~irus, pode aumentar a cual.idade de vida de
alguén ·se o virus non existe ...
Pero non é a rniña intención entrar a demósfrar .se o virus e real
ou virtual, iso deixo-llo aos científicos que é a eles a quen compete. Agor.a ben, desmontar cer~o discurso moralist.a e moralizante, que tala da "boa vida", da
"vida ?á", etc, si é cousa de todos nós.
A meirande parte das correntes
·"alternativas" ·no tema da SIDA,
adícan-se exclusivamente, a recomendar hábitos de vida sá;
din cousas como "levar unha vida ordeada", "non consumir
nengún tipo de drogas", etc.
~demáis disto, eles din que
existen grupos de risco, ideia rexeitada hai anos xa, por calquera entidad, organismo ou asociación que traballe no tema; incluen eles nestes grupos a homosexuais, prostitutas, hemofilicos e toxicómanos en xeral.
Este discurso sóa-me, e soanos a todos nos; soa a moratina
resesa e perigosa; soa a fomento de atitudes homofóbicas para
cos homosexuáis e mesmo coas prostitutas; e, o máis grave,
soa a perigo: perigo para as
persoas que crean que tomando
"leituga fresca" todos os dias e
non empregahdo drogas están a
salvo. De nengún xeito podemos tolerar este tipo de análises, que nos apresentan unha
doenza como un "castigo divino"
por ter levado unha vida ao marxe de non-sei-que cánones de
comportamento. E de nengún
xeito podemos-lle ceder espazo
nos nosos méios de comunicación a planteamentos rion sufi-

cie.ntemente contrastados, e excesivamente xenéricos, vagos e
pouco claros.

É certo que a SIDA non é unha
enfermidade perfectamel')te coñecida polos científicos. E certo
que f!OS podemos levar surpresas. E certo que a máfia dos laboratórios ten muito que ver no
tema, e muitas outras causas
máis. mais o que non irnos tolerar é que oslogros conseguidos
até agora empecen a ser cuestionados desde voces que afirman ter a verdade absoluta e
que por .riba transmiten tremendos prexuizos e preconcepcións
nos seus planteamentos.
Non nos irnos cansar de repetir
que todas e todos podemo-nos
infectar polo VIII se non practicamos sexo seguro ou compartillamos material de inxeción con
alguén en algún momento da
nasa vida. E isto con independéncia do número de parellas
que teñamos ou da nosa homosexualidade ou heterosexualidade ou de si parcticamos ou non
a prostitución.•
NüÉLIA FERNÁNDEZ MARQUÉS
(TRABALLADORA SOCIAL)

Produtividade
Recentemente, o día S. deste
mes de Maio, saiu unha notícia
xornal
nun
desta província de Lugo
..
que dicia da
A
produtividade
seguinte maneira: "A recu- do Complexo
peración do
·Xeral-Calde,
poder adquisitivo dos fun- cobróuna
cionarios debe ir unida ao persoal do
incremento da grupo Ae
produtividade"
Estas declara- xefaturas.
cións -segun. do este medio
de comunicación- eran feitas polo Conselleiro da Presidencia,. o señor Dosi-

(LUGO)

Adiviña
cal é o seu nome
Propóñolle aos leitores o pequeno xogo de averiguaren o nome
do asinante dos textos xornalísticos que de seguido vou reproducir. Por non aborrecelos nen
esgotar o espácio prudencial
qüe ANT me presta, utilizarei
tan só tres exemplos de unhas
poucas liñas extraídas dos
arranques de tres artigos de recente publicación no xornal onde colabora o noso autor, e do
que, naturalmente, non darei o
nome por non facilitar pistas.
Exemplo nQ 1: "Onte pola tarde,
durante uns'minutos, presteille
algo de atención, ainda que non
demasiada, a unha corrida de
tauros que estaban dando en directo por unha das cadeas de televisión. Adianto xa que non entendo da festa en absoluto, pero
que tampouco pertenzo á estirpe
militante e aguerrida de quen se
indigna con ese espectáculo, en
parte porque non me indigno case nunca e por nada" ... l
Exemplo nQ 2: "Hai anos estando
na Arxentina, uns amigos rnvitaronme a entrar no Casino de Mar
del Plata, con tanta sorte que,
sen saber ben o que facia, coloquei unha ficha sobre o tapete e
gañei unha cantidade que, traducida a pesetas, non debía de
chegar ás 10.000 pero que na
moeda do país daba a sensación
de ser moitisimos máis ... ".
Exemplo nº 3: "O martes pola
noite estiven en Cuenca dando
unha conferencia nun curso sobre novela. Esperabame na estación un vello amigo, militar de
profesión, que despois de desempeñar o cargo de gobernador militar naquela praza, decidiu quedarse a vivir ali ...
Observará o lector que o noso
misterioso autor é dos que practica ó xénero xornalístico modernamente chamado "literarionarcisista", unha -nova sorte de
creatividade baseada nunha es~
crita apoiad9. esencialmente na ·
utilización dun .mesmo como ob-
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atrasados, "dos que
xa non se tala en
nengunha parte''.,
como diría Aznar.

'1
1
1 CCOO e UGT

Falar castellano aos fillos é niau para o galego?

convocaron o 1 de
Maio unha
concentración en
Pontevedra, na praza
da Verdura. Había
globos, pegatinas,
canapés e
empanada. Só
asistiron p en persoas.
Sobrou empanada.

Isabel

Grória

X osé

Nicanor

Estudante

Avogada

Xubilado

Pensionista

Mariñeiro

A verdade é que non
son galega, pero v ivo
aqui. Como idioma pó,
dese ter o galega, pero a
nosa língua principal é o
e paño l. En Barcelona
tampouco está ben que
se fale o catalán. O idio,
maque e debe prorno,
cionar é o caste ll an o,
non os outros. •

Non . É o hábito que hai
en cada casa. Mellar é
fa larlles castellano ben ,
que un mau galega se un
non sabe. Eu crieime fó,
ra da Galiza, falo caste,
llano, non dom ino per,
fectamente o galega e
tampouco quixera que
aprenderan mal o n oso
idioma. +

A min góstame que fa,
len o galego, para iso es,
tamos na Galiza. Antes
a xente falaba en caste,
llano aos fillos, agora xa
non . Agora quen é gale,
go gasta ensinar aos fi,
llos falar galega. Antes
o gale ga era o idioma
que había, agora é o cas,
rellano.•

Aos meus fillos faleilles
como sei eu, gale go;
agora que na escala es,
tán aprendendo caste,
llano e falarán as duas
línguas. Non creo que se
perda o galega por isto,
quen nacé na T erra de,
be falar o noso idioma,
pqr iso non ten por que
perderse.+

Mal feito falar castella,
no aos fillos. Por unha
banda iso provoca que
a xente fale máis caste,,
llano · que galega. O ga,
lego fóra da Galiza
tampouco serve, só Pª'
ra Portugal e o Brasil.
O español para Latino,
américa. O ideal seria
aprender inglés. •

.
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Manuel

1

xeto -suxe ito de inspiración e
que os máis malevolos estudiosos (entro os que eu non me
atopo, por non ser nen malevolo
nen estudioso) conveñen en calsificar como un xénero a medio
cam iño entre a liberacións das
pulsións internas (patoloxias) e
a sequía inventiva, isto é, a máis
flagrante das esterilidades.
Poren, á marxe do resultado final desta proba de "quen é
quen" sobre coñecemento literário, gostariame chamar a atención do leitor sobre alguns aspectos dos artigas aquí referenciados. A pouco que se olle de
parto se descubriran as suas auténticas cualidades: qué limpeza
na escrita, qué diáfana claridade
expositiva, qué innato sentido do
ritmo literário, qué eleción máis
pertinente no emprego do léxico,
respeitando non só a sua coloratura sonora senón os seus contidos semánticos.
En fin , qué torrente desbordado
de virtuosismo literário e que
caudal inesgotábel de imaxinación criadora. Por non citar xa a
audácia do noso autor por lograr
que o lector se interese non só
polo envoltório formal (produto .
sen dúbida dun considerábel esforzo de búsqueda criadora) senón tamén pola fondura dos contidos, sempre situados no horizonte cercano das preocupacións dos leitores, das suas inquedanzas colectivas e, xa que
lago, no cerne mesmo do território conflitivo da nosa contemporaneidade. Que ninguén pense
que estes artigas son o resultado
dunha dedicación distraída e
apurada ou que son produto das
urxéncias por encher os espácios remunerados que oferecen
os xornais. Polo contrário, saen a
luz logo dunha valerosa reflexión
e dunha escrita inspirada e concretada non nos asentos dos
avións ou nas esperas dos aeroportos, senón nas luminosas si'mas do recollimento interior e do
exercício intelectual qt:Je é .conscente da trascendental importáncia que supon dispor dunha pla-

taforma pública para utilizala como instrumento priveilexiado
desde o que exercer a didáctica
da sabiduria e do coñecemento,
contribuindo así non só á emancipación intelectual da cidadanía
senón tamén a sua necesária
afirmación de liberdade.
Arguirase que calquera podería
escomenzar unha columna xornalística dicindo "onte fun a Meaño por unha
estrada esplendidamente
pavimentada
e, ainda que a Saen aluz logo
min non me dunha valerosa
gusta condu cir , disfrutei escrita inspirada
moito coa pai- non nos asentos
saxe desta zo- dos avións,
na tan f ermosa do Salnés. senón nas
Nun determinado momen- luminosas
to, escomen- simas do
zou a chover,
e
o
meu recollimento
acompañante, interior.
un velle amigo
co que fixera
as milícias en
Monte La Reina e que agora é
notário en Palas de Rei, decatbuse de que o depósito de gasolina
estaba case valeiro. Foi entón
cando bla, bla, bla... ". Paren, entre o aqui escrito e os tres exemplos enriba reproducidos média a
roupaxe literária precisa que
identifica aos recoñecidos e prolíficos autores de columnas xornalísticas e a meritória redación dun
rapaz de 12 anos. Porque, certamente, canto esforzo agachan os
comenzos destes tres exemplos,
sen dúbida todos eles vibrantes e
cheos de suxeréncias? Canta observación da natureza humana?
Canta capacidade de sint~se?
Sen dúbida, ~stas entregas xornalísticas e outras do noso descoñecido autor seran obxecto
dunha moi documentada escolm a que algunha editorial de
prestíxio publicará algún día e
onde se analisaran, por activa,
por pasiva e por perifrástica o

seus valores literários e a trascendéncia dos seus contidos.
¿Serán empregados os tesauros de tal valioso volumen que,
de seguro, enriquecerán as bibliotecas dos centros de ensino
e certas bibliotecas particulares,
como proba de analise literário
nos exames de selectivLdade?
Ainda que ao principiar estes fólios afirmaba a miña intención -de
non dar pistas que 'facilitasen a
identificación do noso autor de columnas xornalísticas, véxome na
obriga de oferecerlle ao leitor algún dato que lle serva para acertar neste concurso sen prémio. O
noso home é catedrático de Lingua e Literatura Española, dirixe
unha editorial, é amigo de Femando Sánchez-Dragó e, isto é o mellar de todo, presidente do Consello da Cultura Galega. Sabe vostede, amigo leitor, calé o nome do
noso escritor descoñecido? •
CELSO

X. LóPEZ PAZOS
(VIGO)

Topónimos
incorrectos
no documento
de identidade
Recoñezo que era un dos que
coidaba que coa entrada en vigor o 5 de Marzo da lei que, á
proposición do grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galega (BNG) no Congreso dos De. putadas, recoñecia como única
forma correcta dos topónimos
galegas a galega, as formas deturpad as desaparecian , ainda
que fose de xeito gradual, e a
nosa identidade non volveria ser
aldraxada, alo menos a respeito
da cuestión da que vimos de tratar. Mais o certo é, que esta, a
nosa identidade, vovemo-la ver
aldraxada. A nosa identidade
non casa coa identidade española (ven sabido era, mais coa sua
democrácia parlamentar? Tam-

pouco). Asi o amasa o facto de
que, nos Documentos Nacionais
de identidade expedidos após da
entrada en vigor da citada lei, seguen aparecendo os topónimos
incorrectos (non .legais) das nasas provincias; é o caso do "La
Coruña", en trocado "A Coruña".
Se se pensa que poden seren
estas simples grallas, o pasado
Xoves 16 Abril, acerquei-me até
a oficina que a Polícia Nacional
ten en Compostela para
tramitar as renovacións de Nos
D.l.s. e a surpresa non foi Documentos
só o topar cun Nacionais de
"La Coruña"
no renovado ldentidade
(?) Documenexpedidos após
to de ldentidade, senón o da entrada en
tratamento do
vigor da citada
funcionário e
da funcionária lei, seguen
que me atenaparecendo os
deron: nun
-dirian eles- topónimos "La
perfeíto español, tentaron Coruña".
que quedar-se
co Documento
de ldentidade
(colonial), que tradicionalmente
aldraxa a nosa ldentidade como
grupo humano diferenciado, e
obvíar a ilegalidade. Respostaba
a sua actitude a directrices emanadas do alén,. (do alén das nosas fronteiras quero dicer, non se
me malinterprete) soba conivéncia do governo do Aznar? Posi-:
belmente sexa asi.
O certo é que sexa como for e
ao non ser este un caso illado,
cumpre rexeitarmos todos os
Documentos Nacionais de ldentidade, nomedamente os tramitados após á entrada en vigor da
lei anteriormente citada,nos que
aparezan topónimos incorrectos
referidos ao naso país, dando
resposta ás actitudes antidemocráticas do españolismo.+
Ux10~B. D IÉGUEZ CEQUIEL

(NOIA)

O filósofo
. t=ernando Savater
dispara IÚgares
comúns e chanta os
insultos nas tápias
dos xornais,
amedoñando aos
transeuntes, que
nunca viran unha
filosofia tan
asemellas do código
1 de honor da
Benemérita. O
filósofo Gustavo
Bueno exixe a pena
de morte. Vaille
dedicar todo un libro
reflexivo a esta idea.

~¡

O fútbol foi o
bandeirin de
enganche de
televisión dixital, pero
son moitos os que,
ao sintonizar os
partidos, quéixanse
de que o locutor tira
para as equipas de
1 Castilla. O que non
fan é trocar de idioma
e sintonizar o
gal ego.

...,
A acaclémia
escocesa de gaita da
Deputadón de
Ourense impón a
saia .e .o ritmo de
instrución e agora
.non pasa polo
redobre nen polo
parche. "E_n gaita
solista/xa moitos
trofeos, borraron das

1
1
1
1
1
1

bases/ao pobre
bombeiro/logo nos
tiraron o noso
tambor/tócalles
agora calar o
roncón-" ..Chámase.
Pasodoble
Concursileiro e
forma parte de Alá
que vai !, novo disco
.de Os Carunchos.
Cheo de razón, o
-grupo pergunta se a .
festa na tolda vai ser
. 1 no futuro un recitado
•• de punteiro.

1
1
1 Non se lle pode dar

1

esmola a todos os
que piden. Nonchegaria o soldo. Hai
quen nen sequera os
mira e asi evita os
rostros de angúria.
.Que admirábel que
ainda non ódien aos
que somos
medianamente
felices.

Nas oficinas
centrais de
Washington do
Fondo Monetário
Internacional -que
cadran xusto por
frente da Casa
Blanca- debe haber
un cuarto pequeno ·
1 cun contábel que
1 non fai estudos
económi~os, nen
cálculos
e,conométricos. El só
mide cantos nenos e
·cantos vellos de
cada país van
morrer de
desnutrición e de
enfermidades, tan
pronto o seu Estado,
para cumprir o
1 mandato do FM 1,
1 retire as axudás a
1 alimentación e á
1 saude. Este señor,
1 nesta oficiniña, mide
1
os xenocldios que
••
1 os seus xefes van
1 cometer este mes.+

•·
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zar contra os compañeiros do
nunca foí aceite ou reconhecido
pela diplomacia portuguesa. NesSindicato do Mar, cando a Constitucíón española recoñece a existe sentido,-estendemos as nossas
téncia dos siriaícatos, e a abriga
dilígéncias ao Ministério dos Nedestes a traballaren ·pala defensa
gócios Estrangeiros. Nesta hora
Os fillos do país galega coñeceem que se volta a talar repetídados seitores, da sua existéncia?
mos cbma ninguen a importan- Ou quiz.áis as autoridades :espa- ·· mente da misteriosa morte do Gecia que ten o mar no desenvolví- . ñolas e· as da ~Xunta coñxuntaneral Humberto Delgado, o Grupo
mento, tanto económico coma
mente teñen má concénciá e que- dos Amigos de Olívenc;a náo pode
social, no devalar diário. Cala- . ren dar un escarmento a aqueles ·· deixar de prestar sentida homenadoiro tras outro fíxémolos emerqu'e non se _dei.xan dqmesticar, : gem ao Homem qu.e fundou a
xer da escuricónffontaren
nossa patriótica associac;áo e que
que ..~on dubídan
dade das pro· e e~ixi~lles r_~spo.A~abi.l~d..ad,~s~ ·
sempre d~fendeu, até ao último
fundidades
·
· . día dq sua vida, o regresso de Olim~riñas. Cala- Quizáis as
· - Esta~emos ·quízáis díante dun
venc;a a administrac;áo portuguedotro tras ou· xuizo político dos que tanto gassa. E senda hoje doutrina domitro. ternos de .. autoridades
ta Manuel Fraga lribarne?
nante a afirmac;áo da exceléncia
abandoalos, teñen má
das relac;óes entre Portugal e Espara que ouDe seren·, asi, dirialle ao .Xuiz do
pan ha, o Estado Espanhol tem
tras xentes_, concéncia e
Xuzgado número 2 (Xuzgado de
agora urna oportunidade irrecusáou~ros pavos queren dar un
Instrucción de Canga~ de Mo..,. vel de demonstrar que náo teve
po1dan sacarrrato) que vaia preparando a
nenhum envolvimento no assassi1le proveito, . escarmento a
documentación, pois que vai ternato do General Humberto Delgame~tras no·s aqueles.que non · nos que abrir expedente a moído, abríndo, sem reservas, todos
obngan a po.
t~ s galegas-as, no paí::; e na
os arquivos que possui sobre a
ñer proa a oo- .se de1xan
emigrazón, que non dubidarematéria, o que lhe permitiría elimitro destiño, d
t'
mos en inculparnos na defensa
nar as muitas dúvidas que ficaram
desguázannos
omesica~
·dos direitos do naso povo.+
das ínvestigag6es já realizadas e
a frota, ou
limpar as suspeig6es que paíram
obrigannos a
CARLOS PIÑEIRO (MADRID)
no horizonte de quem náo se deivendela, conxa iludir facílm~nte por relatórios e
virtindo os nosos homes en emiconclusóes forjadas em benefício
grantes forzosos, .mer:cenários .
de vers6es convenientes, mas,
do mar o servizo doutros países, .
eventualmente, em total prejufzo
ou simplesmen.te parados sen
da verdade dos factos.
un cadelo que levar a süa ·casa .

Liberdade
para os mariñeiros

en

A simbiose do mar coa Galiza, e
unha simbiose de amor e tristura.
De amor, pois sempre agarimou
as nosas costas, praias e portos
coa ríqu~za que füco de nós un
povo mariñeiro, fondamente especializado, · e con capacidade
para· afrontar as adversidades,
que unha tras outra vegada, por
careceren- de poder político, ou
por negárense a exercitar o pouco que se ten, lévanos a situacións de recesión coma na atuali-dade. De tristura pala alta taxa .
que lle ·ternos de entregar ano
tras ano, sementando as augas
coa vida ·dos nasos tiome.s, dos
· nosos irmans, dos no.sos país e
compañeiros. Viuvas e orfos, con
miserábeis pensións existenciais
(para· os que aparece o corpo ·do
finado, sénón terán de esperar
anos da máis escura miseria) por
· careceren de convénios e de regulamento da sua ~ctividade.

Oliven<;a,.
a marte de
Humberto Delgado
e a extradic;ao
de Rosa Casaca

As autoridades judiciais é políticas espanholas, a comunícac;áo
social portuguesa e algu,ns detentares de cargos em Orgáos
de Soberanía do Estado Portugués tém referido, a propósito do
previsível pedido de extradigáo
de -Rosa-Casaca, que o General
Humberto _[;}elgado foi assassinado em território esJ:?anhol . .

É hábito enraizado, sempre que
se tala da trágica marte do General Humberto Delgado •. referir
que perdeu a sua vida em Espanha, junto a Badajoz. Or~. está suficientemente bem apurado
que o assassínato de Humberto
Delgado Ocorreu dentro do Terrítório de Oliv.enga, pelo que a sua
mor.te se verificou em Território
Nadonal luz dó Díreito lnternacio naf - e . da
Con&ii_tuigáo
da República
Portuguesa.

Por Portugal e por urna Olívenga Portuguesa. O Vice-Presidente da Direcgáo.

DR. MÁRIO RUI

SIMOES RGUES.

Sindicatos
comparsa?
Levo anos de militáncia sindical
e nunca sentin tal extrañeia coa
prátíca sindical coma arestora
coas declaracións vertidas sobre a polémica de CEDIE.
Extráñame que os sindicatos non
cuestionen a chantaxe, que por
outra banda non é nada novo no
referente a factoría barquense,
de supeditar a continuidade dos
pastos de traballo aos caprichos
dos xestores, chámense estes filtros ou canteira. Extrañame que
os sindicatos non cuestionen a
política empresarial que, tras
muitos anos de evidente esgotamento da canteira de Xagoaza, non soubo buscar un- Cales serian as
ha alternativa
para fornecer- consecuéncias
se de maté ria que acanteira
prima necesária para o futu- causaria aun
ro produtivo da
dosmais
empresa. Que
non prantexen próperos
dúbidas, as
máis mínimas núcleos rurais.
dúbidas, sobre
as consecuéncias que a canteira solicitada por CEDIE causaría a Biobra, un dos máis prósperos núcleos ruraís de Valdeorras,
e a ecoloxia da Serra da Enciña
da Lastra. Que non teñan er:i canta o príncípio de desenvolvímento
sostíbel, .a necesidade de diversificación da produción e da conservación do património natural.

Ei ·está o quid da custión. Cómo
se pode pretender xulgar a uns
homes, que non dubídaron, en
non dubidan en confrontaren ·con
decisións alugadas lonxe, tora da
realídade social do seu povo, leOassassinato
vandóo a situacións en franca
confrontación coa Declaración
Para evitar deHumberto
Universal dos Direitos Humáns,
mais um dos
Delgado ocorreu
acostumados
cos principios dimanados da
Constitución española, etc? Que
lapsos da ad- dentro do
respostas de princípios éticos e
ministra c; á o
portuguesa no· Territóíio de
morais se lle poden amostrar a 1,m
povo aldraxado, vexado, ma_r.xina- · que conc;erne · Oliven~, pelo
do? O único que o levou a manio~ultada que.asua morte
fest&rse foi o intento de chamar a
Questao de ·
atención ao Governo Central e ao
Olivenga, o se verificou em
da Xunta, que viven de costas ao
Grupo . ·. dos 1i · , · ·.
Amigos de Olíerritono _
pavo galega, negociando a entrega da pesca a Bruxelgs a cámbio
venga alerto u Nacional luz
das laranxas valenciáns.
~ Proc.! trado- do Direito .
ria-Geral da
Non hai razóns para que ese xuiRepúbilca e o Internacional e
Mínisté.r.io da
,, ...
zo siga para adiante. A defensa
Jústí<;a nó sen- da Const1tu1~0
dos postos de traballo, dun sector ·produtivo, como é a nasa
tído d~ se evi- da República
pesca da que-viven milleiros de
tar que, no pedido de extra- Portuguesa.
famílias, é razón de peso, para
que orgaizacións coma CIGMAR
digáo a aprenon dubiden en sair as ruas, fasentar a EsÉ tanta a extrañeza que chega a
cendo unha chamada de atenser un verdadeiro abraio. Espero
panha, se coque o movimento sindical, sen reción, e tratando de virar a neglímeta o _erro- de se afirmar que o
xéncia das autoridades, que viGeneral Humberto Delgado mo- . nunciar á defensa dos postas de
rándolles as costas os mariñeiros
traballo e dos direítos dos trabarreu em território espanhol, devengalegas, non regulamentan por
llores, saiba posicionarse fronte
do antes referir-se que faleceu em
unha manobra da que, nestes inLei as garantías mínimas ante a
território adminístr~do por Espantres, semellan ser comparsas.•
presión do empresariado, ante a
ha, ou simplesmente no Território
de Olivenga. Náo o fazer pressúpresión de terceiros paises, etc.
XOAQUIN FREIXEIRO ÁLVAREZ
poria que Olivenga faz juridica(0 BARCO)
Que argumentacións poden utilir::nente parte de f;spanha, o que

a

·a

a

· G·u'ieiro
· .·.
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Martin Códax, Mendiño e Xoán
de Cangas voltan ao rriar de Vigo

Tradición

Un congreso _sobre os troveiros celebrarase os

~ ~L RIVEIRO LOUREIRO

dias 21, 22 e 23 de Maio na Illa .de San Simón
*

ARANTXA ESTil:VEZ

Cercado polas ondas da Illa de San Simón, no medio da Ria de Vigo,
celebrarase o congreso no que se analisarán as cantigas de Mendiño,
Martín Códax e Xoán de Cangas durante os días 21, 22 e 23 de
Maio. lmposíbel de facer o reconto doutras actividades prganizadas
ao redor dos tres troveiros que, sen ben menos exaustivas que o
evento organizado pola consellaria de cultura, buscan a divulgación
das cantigas por todo o país. Estes profesionais da composición, que
viviron nos séculos XIII e XIV e dos cales non ternos apenas datos
biográficos, son tamén o motivo doutras tantas iniciativas editoriais.
e ben se coñece a ac- ·
tividade e o contexto histórico no que a
desenvolveron troveiros e xograres, este Oia das Letras
Galegas non poderá
dar máis Luz sobre a
vida dos tres homenaxeados ainda que
as poucas cantigas conservadas no caso de Mendiño só unhateñen un incalculábel valor histórico e literário. De Martín
Códax, o máis famoso deles, sábese que procede de clase baixa
ainda que os seus modais son
máis próprios dunha educación
que, naqueles anos, tiñan moi
poucos. Da sua ornee, seguindo
a pista do apelido, lévase dito
moito: o libreiro Vindel, quen
atopou os poemas relacionou o
apelido con Códice; Carolina
Michaelis apontou a •icoteno", e
Cotarelo Valledor chegaba a

unha relación coa codia do pan.
Tendo en conta que para Códax e Coia, nome dun bairro de
_Yigo, hai a mesma raíz etirnolóxica, o investigador Xerardo
Dasairas apoia a hipótese de que
ese era o seu lugar de orixe.
''Ninguén dubida de que o seu
entorno, ao menos vital, foi Vigo. A parróquia viguesa posuiu
en tempos unha ampla faciana
cara ao mar. Pero ainda máis,
sustentando a posíbel simpleza
da teoría, debemos pontoalizar
tamén a casualidade de que o
noso poeta do mar levase por
nome próprio o mesmo que o da
advocación milenária da parróq uia de Coia: San Martín", di
Dasairas.
T amén Xoán de Cangas era de
procedéncia humilde. As suas
cantigas eran de remaría e, segundo aponta Álvarez Bl?.Zquez,
é un xograr que se move polo~
pazos e os pequenos cenóbios. E
o tempo de expansión da Mitra
santiaguea cara Cangas, onde
vai controlar as suas posesión
desde o castelo de Darbo, segundo conta Xerardo Dasairas.
(_"A crise repercute na suba dos
prezos dos produtos do campo e
das terras de labor ao tempo que
se produce un retroceso da expansión burguesa que reacciona
con soerguementos. Esta situación e as prebendas do rei aos
nobres galegos que loitaban
contra os musulmáns daría orixe á aparición das casas e pazos
rurais que van ter nos grandes
hórreos e nos seus brasóns os
símbolos de riqueza e alcúrnia",
sinala. Asi, os aires de danza nas
cantigas do troveiro de Cangas
poderian servir para as festas
dos nobres.
A protagonista namorada na
que se traviste Mendiño canta
polo· seu amado cercada polas
ondas que baten na Illa de San .
Simón . Oeste .troveiro, cuxo
berce apóntase en Redondela, é
do que menos datos biográficos
se dispón. Para alguns o seu sim,
ples nome indica que non esta
ben situado socialmente xa que
non asinou con nengun apelido.
Para engadir incertidumes, só
deixou un.ha cantiga, na que a
marea vai pechando á muller
que espera polo. amado. Hoxe
estarian perdidas, segundo os ex-

pertas, outras mostras
deste poeta que xa aponta ba moita calidade na
sua cantiga de San Simón.

E mália non coñecer a sua
vida, o interese e riqueza
que esperta a lírica que re~
presentan estas tres figuras
está amosado, por exemplo,
no número de ponéncias
que centran o congreso da
Illa de San ~món. Giuseppe T avani, Pilar Lorenzo, Ángela Correia,
Manuel Ferreiro, Carlos
Paulo Martínez Pereiro,
Xesus Alonso Montero, Xosé
Ramón Pena e Luciana Stegag,
no, entre outros, falarán polo
miudo desta época literaria. A
música, o mar, a tradición nas
cantigas e, tamén, de que xeito
influiu o descobrimento destas
xoias nos autores galegos contemporáneos, son algunhas das
perspectivas nas que se asenta o
congreso.
Sobre os libros publicados este
ano con motivo da homenaxe
aos tres troveiros da Ria de Vigo, é de reseñar o esforzo por divulgar o seu significado entre os
galegos e galegas máis novas.
Poucos saben quen fornn, nen
Pepe Caneiro viu cleste
xeilo ~ Martin Códax
(arriba), Mendiño
(á eaquercla) e

a Xoán de Cangas.

m~itos

(!;;a un día calque: hai
anos cando o meu barco chegaba a
Nová York, dispoñéndose a atracar
cerca dun .t ransatlántico español que sería o Begoña ou o Montserrat,
non lembro cal deles.
-Acaroándonos ó peirao, mirei con
ollos saudosos para aquela enseña
que ondeaba fachendosa no máis
alto do mastro de popa, unha
bandeira que emporiso non sentía
miña pois que era a franquista, a
roja y gµalda . Naquel intre
contempleina cunha tensa
axitación interna, mestura de
nostalxia e de rancor, e lego
procurei esquecerme dela, que tiña
moito que facer. Rematada a .
manobra de atraque e mailos _
arranxos subseguintes, botei de
novo unha óllada cara a aquela
enseña alpórizante e vin con
sorpresa que xa non estaba a tope:
a bandeira bicolor ondeaba agora a
media asta. ¡Coño! ¿E iso? .
qu.e neses anos o galego-portuConfeso
que o corazón me deu un .
gues viviu unha etapa de e$plen- ·
dor con nomes como· Paio Gó- - brinco no peito. ¿Morrería aquel?.
Faltoume tempo para saltar a terra. mez Chariño, Airas Nunes,: Bere ir recadar información. cabo
nal de Bonaval, Pero da Ponte
dalgún tripulante do barco
ou o próprio Alfonso X. Acle,
español. Quería saber axiña o
mais de Os trobadore-S do Reino
de Galiza de Mercedes Queixas porqué de terse arriado a bandeira
a media asta, e sóubeno de
(A Nasa Terra) Galaxia publica
contado, que a explicación era ben
O son das ondas de Henrique
doada: polo.visto estabamos en •
Monteagudo, T oxosoutos publica Meendiño, Martín Códax, Xo- . plena Semana Santa. Vaites coa
novidade, e asemade ·o meu gozo
án de Cangas, de Clodio Gonzánun pozo: o morto era outro, alá
lez Pérez, Espiral Maior ehcarrégase de publicar as cantigas nun- ·en Palestina, moitos séculas atrás.
ha edición de Xose Maria Álávrez Blázquez e Xomesmos días do ano 98, .
sé Maria Álvarez
circul~do con parágüas polas rúás·
Cáccamo co títu,
coruñesas, comprobei con
lo E miraremo-las
estrañeza que os edificios oficiais
ondas! e, finallocen as súas bandeiras segundo o
mente, a funda,
gosto
dos seus ocupantes. Hai
ción Barrié aprealgúns
nos que as teñen izadas a
senta Cantigas do
topo, o que me parece correcto, xa
Mar.
que o estado español é por
definición aconfesional. E por
A data serve adecontra hai outros nos que as teñen
ma is para dar a
a media asta, como por exemplo os
coñecer a sínceride organismos militares, de sempre
. dade sen censuras
tan amantes da. santa tradición.
da que facian uso
Nos· de ámbito civil clase o caso
os autores das cancurioso de que o Delegado do
tigas de escárnio
Gobernó ten as bandeiras a media
para atacar a alasta, nientres que o Subdelegado, o
guén, ou que exísata
hai poúco chamado
tian unhas mozas
Gobemád.or Civil, as ten izadas a
chamadas soldatope. Pero quen máis se distingue
deiras que acomen ter as bandeiras baixas é a nosa
pañaban aos xocasa do Concello, porque as ten
grares e os facian
baixas de todo, ostentosamente,
tolear. Como sinamalia
termos _n.o goberno
laba recentemente
un partido que se
municipal
a profesora Merce- poclama de esquerdas.
de~ Queixas "ao

g~s

citarlle na clase
aos tres autores do
Dia das Le tras, o
único coñecemento que os rapaces
teñen é de Martin
Códax, polo viño.
Cando lles digo a
importáncia qué
teñen, surpréndense. T emos case
que agradecer ao .
viño que dea a co,
ñecelo".+ -

~ro- que

n~so

Paco Vázquez, o
inefable alcalde, é un teimudo tradicionalista. Tradicionalista y de las
JONS , como ahondo veu demostrando nestes úhi~os tempos na
contínua desfeita dun PSOE de
Galicia sometido ós ~eus capricho,
que, se nada ten de obreiro nin de
socialista, xa pouco lle vai que,
dando tamén de organizatión partidaria.•
·

..
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formada por ilustración e
elementos plásticos dos primeiros
libros que a editorial Kalandraka
ven de publicar. Dentro da editorial hai várias coleccións: Os

· Inauguran
a Casa da Cultura
'Manuel Maria'
en Foz
O Domingo 17 de Maio .inaugúrase a Ca5a da Cultura de Foz,
que levará o nome do poeta Manuel Maria. A proposta de
poñerlle o,nome do poeta chairego xurdiu dunha asociación cultural, fqi apoiada por colectivos e
sociedades locais e, finalmen.te,
. aprobada no pleno municipal
coa abstención do PP. Ao
mediodía, Man~el Maria, en cuxa obra Foz tivo un lugar destacado, intervirá na inauguración
do edifício, acto no que tamén
ten lugar a apresentación de V e:r-

sos florecidos en louvanza a Foz,
escrito en 1966 e reeditado.pola
übraria Bahia de Foz. O mesmo
Dia das Letras Galegas, ás sete e
media da tarde, celebrarase na
finca Galea un concerto de Suso
Vaarnonde baseado en textos de
Manu~l Maria.• ·

• ·Prémio San
Clemente para
Gonzalo N avaza.
Rapaces de cinco institutos galegas outbrgaron o prémio Arcepisbo San Clemente á novela de
Gonzalo Navaza, Eros e
T ánatos. O galardón está dotado
con un millón e medio de pesetas. Tamén foron·premiad0s polos estudantes outros dous
libros: Ensaio sobre a cegueira, do
· portugués Jose Saramago, e Los
últimos dias de la prensa, do peruano Jaime Bayly.+

•Móstra
da l?rensa
Clandestina
do franquismo
na Coruña
Clausúrase o 15 de Maio na Co;
ruña a mostra "Prensa clandesti~
na no franquismo"; organizada
pola Fundación "10 de Marzo"
de CCOO. A exposición, que
xa pasou por Pontevedra, ten
como principal motivo os
seiscentos títulos de revistas
clandestinas elaboradas durante
o franquismo das que se recollen
cincuenta portadas na
exposición referidas ao
movemento sindical, feminista,
· estudantil, campesiño e político,
confeccionadas moita veces con '
viemamitas ( 411 tipo de
multicopista simples a partir ·de
dous marcos de madeira, esponxa e trapo). Loita, de CCOO, A
Nósa Voz, dos .traballadores de
Barreras, Eixo, do Sindicato
Obreiro Galego, Fouce, das Co- ·
misións Labregas, Combate, da
Liga Comunsita Revolucionaria,
Terr.a e Tempo, da Unión do Pavo Galega e A muller e a loita,
·das mulleres democráticas de
Vigo son algunhas do.S publicacións que se p~den ver nesta
monstra.+
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Contbs do Trasno Comodin, A casiña de chocolate, Os.Tres Osos e
Maremar. Os responsábeis de Kalandraka sinalan que unha das
razóns da sua iniciativa editorial
é que "a oferta de libros para os
máis pequenos é escasa e insuficiente, e que non cubre as nece.sidades <Junha língua que aspira a
sua normalización".+

Xavier Villaverde cos actores Nancho Novo e Elena Anaya.

• Xavier Villaverde
remata a rodaxe de Fisterre
Coa data de estreo pensada para Setembro e coa ollada posta no
Festival de Donostia, Xavier Villaverde rematou en Lisboa a rodaxe
de Fisterre onde remata o mundo. A segunda .longametraxe de Villa.verde, coproducida entre Continental, T omasol Films e a portuguesa Fábrica de lmagens, gravouse entre Galiza, Madrid e Portugal
coas interpretacións de Nancho Novo, Chete Lera, Enrique Alcides, Elena Anaya' e Geraldine Chaplin. O guión de Miguel Anxo
Murado cónta a história da b~sca. do pai por parte de dous xóven·es. •

•Amocedade
de Burelana
11 Festa na Marosa
A alternativa proposta polos
mozos organizadores da Festa
na Praia da Marosa erí Burela,
que chega á stia segunda ·
edición, é que se ~ante música
galega e que esta reuna a un público variado. Desde as doce da
mañá, a banda de gaitas da asociación cultural Ledicia animará
o ambiente, despois de instalarse pastos qe monstras de artesa- , ·
nia, literatura e música. Na
noite, ás nove e media, Xurxo
Souto pronunci!lrá o pregón para dar paso ás actuacións musicais que, este ano, corren a cargo de Violia, que apresentan o
seu primeiro disco, Tejedor, que
chegan desde Asturias, e Bágoa
de Raifía, de Ortigueira. Na medianoite, Nando "o Bruxo
maior do Reino de Galiza" fará
unha queimada que se vai
repartir entre o público para
que a festa non esmoreza. •

• Chouteira e
Os Cempés nos
Encontros da
Música Galega
·en Madrid
Organizados por Do Fol
prosiguen os Encontros da Música de Galiza en Madrid despois
das actuación.5 de Na Lüa e Maite Dono. O Venres 22 de Maio
é o tumo de Chouteira, que apresenta o seu LP Guaue! na sala
Suristán, e o Sábado 30 de
Maio, Os Cempés, da comarca
de Ferrol, levan o seu disco Capitán Re á sala Galileo Gablei. •

• Libros para
soñar en Marin
o

Desde 15 de Maio está aberta a
exposición Libros para soñar no
Ateneo Santa Cecilia de Marin,

•Ene.Agá
celebra a Festa
da Língua
en Pontevedra
A praza da Leña de Pontevedra é
o lugar escollido pola asemblea
reintegracionista Ene Agá para celebrar a Festa da Língua o 17 de
Maio. A partir das once da mañá,
esta celebración, que chega á sua
cuarta edición, reune a grupos de
teatro, música, malabares, contacontos e poetas entre os que se
atopan The Magical Brothers, Teatro Akatro, Pavis-Pavos Contacontos, Fame de Fama e Alen do ar.
Desde a asembleia láianse de que
esta poda ser a última festa que
organizan ao non contar con axuda económica nen do concello
nen da Deputación. •

• Mobilización
cultural
en Cangas
por un auditório
Colectivos viciñais, sociais, culturais e deportivos argallaron os
dias 9 e 1Ode Maio unha fin de
semana no qu.e reivindicar o Auditório para Cangas. Sinalan que
o conselleiro Xosé Cuifia adquiriu o compromiso de contruir o
auditório no prazo dun ano a .
partir da entrega do terreo e que
esta condición xa se dá, "só falta
a vontade da Xunta". Activida,
des culturais como pasarruas,
gaitas, teatro, pandereteiras, corais e danzas durante os dous dias

baixo o lema "estamos na rua"
lembraron a necesidade dun edifício que albergue as múltiples
iniciativas culturais da vila. +

il Celebración

do 17 de Maio
en Trintxerpe
O Fato Cultural "Daniel Castelao" de Trintxerpe-Pasaia celebra o dia das Letras desde o Venres 15 de Maio. Inaugura estas
xomadas na.Casa do Mar da vila
o historiador Xosé Estévez dando
a coñecer as cantigas medievais
que son obxecto d~ homenaxe
este ano. O día 16 proxéctase o
video Arte e Cultura na Galiza
Medieval e o próprio Dia das Letras celebran unha misa en galega no Povoado de Pescadores e
unha homenaxe a Castelao na
rua que leva o seu nome acom- •
pañado da·actuación dos gaiteros
"Novas Fontes" de Hemani.+

Chus Pato.

•A poesía de
Chus Pato, en
catalán e castelán
A poeta Chus Pato está a ver
neste mes de Maio a sua poesia
verquida ao catalán e castelán.
Foi Níni.ve o poemário escollido
por estudantes de arte dramática
da Universidade de Barcelona
para traducir ao catalán e recitar
a tres voces no parque da Faculdade de Filoloxia, nun acto no
que estivo a própria poeta que
depois participarla na Aula de
Poesía da mesma cidade nun recitado colectivo xunto a outros
poetas de linguas románicas. Tamén a obra da poeta Heloisa, publicada en galega no1984, ven
de ser traducida ao castelán por
Xosé Manuel Trigo e publicada
na editorial La Palma de
Madrid, na sua colección poética Ministerio del Aire .. A
tradución de Ch~s P.ato é a pri,
meira de poetas galegas despois
de Rosalia de Castro e Luisa
Castro.+

l!I Entrega dos ·.

prémios de relato
Costa da Marte
• Os escoces~s de Capercaillie ac~uaf\ na Coru ··fia e Vigq
Beatiful W asteland (Fermoso ermo) é o título do último disco düS escoceses de Carpercailüe, que apresentan na Coruña, V emes 15, e Vigo, o Domingo 24 de Maio. O ~ncerto enmárcarse dentro dunha xira polo Estado na que dan 12
concertos. Neste traballo participan as guineanas Hijas del Sol e o frautista e gaiteiro Michael McGoldrick. O grupo
leva dez ános de carreira senda 1995 unha data importante para Capercaillie xa que gravaron·a banda sonora do filme Rob Roy e colocaron un single gaélico nas listas de éxito de Gran Bretaña. Karen Matheson, a voz, Donald
Shaw, Marc Duff, Manus Lunny, Charlie McKerron e John Saich son os integrantes do grupo escocés.+

O Xoves 14 de Maio ás cinco da
tarde entréganse no castelo de
Vimianzo os premios do 11 Concurso de Relatos "Costa da Mor,
te", organizado polas ~quipas de
normalización lingüística do
centros de Bafo, Cee, Ponteceso
e Vimianzo. Ademais de ler os
relatos gañadores, participa a es,
critora Marilar Aleixandre e a
solista Marusela. +
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Teatro

canta
duas personaxes están intetleridas
polos demáis e derramadas po1o
seu próprio desencontro afectivo.
,. Polo tanto non parece lícito buscar en Rastros pedagoxia senon teatro, escrito e dirixido por alguén
a quen importa volver a dramatúrxia á realidade, á problemática
concreta, a un realismo temático
de marca crítica pero elevado á
· teatro coas axudas de lingua dialectante; ·saltos atrás e ttansicións
heri. resaltas e unha ironia pesimista que ·cerca como ácido nítrico calquer fenda para º· melodrama.

Rastros, !
para
reflexionar
sobre o
presente
Título: Rastros.
Autor: Roberto Vida! Bolaño.
Actores: Patricia de Lorenzo, Luís Iglesia,
Xoán Carlos Mejuto e Rubén Ruibal. Espácio cénico e vestiário: Xulia Brens. Produci6n: Belén Quintáns. Dirección e lluminatión: Roberto Vidal Bolaño. Compa·
ñia· :reatro do quf. Telf. 981 521 650

O título d ta nova peza de Vidal Bolaño Rastros, remite ao
que o teatr de hoxendia vai
poder revelar de nós andando o
tempo e en que medida esta pegad a vai server de espello ao
conxunto das preocupacións que
vivimos nesta altura. A intención do título está reforzada
cunha cita de Bertolt Brecht e
outra de Lorca desde a presentación da obra. A primeira di que
o único argumento en favor da
arte é que xamais resulta inócua
e a segunda nega o nome de teatro para o que non atenda á pulsación social e o drama do povo.
A impresión destas duas citas
non é xa que logo casual, se ternos en conta que convive con
senllas representacións de
Brecht e Lorca que non se corresponden con estes enunciados dos proprio autores.
A obra comeza cun suicídio frustrado da protagon· ta (Patrícia
de Lorenzo) obre o que e vai
e n truir en ucesiv s saltos atrás

De esquerda a

di~,

Rubén Ruibal, luís Iglesia, Patricia de Lorenzo e Xoón C. Mejuto.

a crónica dunha vida destrozada.
Tres homes que interviron de
distinta maneira na sua vida,
aportan a pintura dos recordos
coa que refacer os antecedentes
da traxédia. Na primeira apariéncia parece anticiparse unha fatalidade que actua sobre os entes
dramáticos, pero esta atribución
ao destino está deseguida correxida e sobardada pola liberdade
de cada personaxe. Cada un deles proxecta os seus soños e aspiracións pero é responsábel do
que fai para realizalos. Cada un
deles carga coas consecuéncias
de ter elexido mal, alguns por actuaren contra as arelas e esperanzas e outros por autenticidade.

A procura do amor
Rastros salienta que ternos capacidade para cambiar e revela unha
conexión dialéctica entre a liberdade persoal e a realidade colectiva. A inautenticidade do cínico e
do vividor (os papeis de Luis Iglesia e Rubén Ruibal), estragaron
as suas vidas; o compromiso revolucionário rompeu a vida do militante do Exército Guerrilleiro do

D~

Povo Galego Ceive (Xoan Carlos
Mejuto). Coas suas obras, as tres
personaxes deixaron sen sentido
a vida da protagonista feminina.
A traxédia seria literal se
non tivese escapes de co- En Rastros
media na iro- nonhai
nía cínica do
escritor, na pedagoxia
alienación do senon teatro,
economista escrito e
reducido a
consumidor e dirixido por
na busca do alguén
amor
da aquen
protagonista. importa
Desde a pers- volver a
pectiva ética, dramatúrxia
o autor salva á realidade, á
ao guerrilleiro
e á muller, pe- problemátiéa
ro non desde concreta, a
o ponto de un realismo
vista político,
no que a esci- temático
sión entre teoría e prática
se converte en pura materia teatral. As decisións capitais das

Patricia de Lorenzo da realidade ·
a unha personaxe que é todo tin
desafio teatral: un ser libertário,
dignó~ sensibel que prefire desaparecer a ter que decapitar a sua
utopía. De Lorenzo tén demostrado antes os seus recursos como
actriz cómica e agora afronta un
papel perigosamente enleado entre a traxédia e o banal. Cando
unha actriz e.xperimentada salta
un valado deste tamaño é tópico
salientar que resolve a dificuldade con moitas táboas. Patricia de
Lorenzo salva o valado e é nova.
Non perdan o seu diálogo co
guerrilleiro dentro da cadea...

Rastros debe considerarse a continuacion dunha liña que comezou
Vidal Bolaño_con Saxo Tenor,
prosegueu qmha particular adaptación de Oé Oé de Maxi García
e se prolonga en Anxeliños
(1997), que xa vai pelas sesenta
representacions. É un feíto que esta vontade de entender o teatro
como instrumento valioso para
reflexionar o presente, fai máis dificil a relación entre o autor e as
institucións autonómicas criadas
para defender o teatro e, ao mesmo tempo, atráe máis público aos
espectáculos de Teatro do Aqui. +
G. LUCA DE TENA

Catorce rotas para chegar .ó s principais mósteiros
de Galicia; Mosteiro de Meira, Samos, -San Esteva
de Ribas de Sil, Xunqueira de Ambia, Santa María
de San Clodio, Oseira, Caaveiro e Monfero,
Armentefra e Poio ... , coa súa lorixitude, duración,
grao de dificultade, cartogr:~fía, puntos de interese
e inform?ción sobre os establecementos c;ie. Turismo
rural da zona. ·
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de libros

Personaxes
de costas á lei
Atracamundos, raspilleiros e camellos
son alguns dos personaxes que desfilan
polo libro Coa lei de costas, cuxo autor, Xoán X. Piñeiro Cachón, levou o
prémio de narraciór;i..
curta Carvalho
Calero do concello de Ferrol.
Este conxul)JO
de relatos contado en primeira persoa por un
avogado que lle
dá dimensión literaria a "esta
irustiza nasa" e ·
quen certifica qu~
estar de costas á
lei é a única atitude
posíbel para unha marea de personaxes. Asistir a unha eminéncia no cabozo ou indagar entre os papeis dun amigo mortos son ·alguns dos cometidos do
protagonista. Ó libro, que edita Laiovento, inclue ilustracións de Raimundo Patiño.+

U~a

novela negra

_de Por~gal
Sotelo Blanco publica O estraño ca,
so da rapazola que entrou polo meu
despacho adiante,
do portugués J~
Piñto earneiro. O
protagonista é un ,
detective que atravesa un periodo de
vacas fracas e que
intenta superar a penúria investigando o
caso da desaparición
e morte dun rapaz. O
que se presumia como
un caso sinxelo enrédase converténdose
nunha aventura perigosa.
Retranca e crítica á sociedade destacan nesta novela incluida na colección DocexVintedous e traducida por
Carlos Lema.+
·

Poemas do autor
alemán Brinkmann
Frank Meyer escolma e traduce os
poemas do alemán Rolf Dieter
Brinkmann en A máquina
de facer zume de
_,.----- ·····
laranxa, editado
por Positivas. Representante do
que se deu en cha, mar pop literario
alemán, Brinkmann
naceu en 1940 e se
instalou en Colonia
na década dos 60 .
Acadou repercusión
coa sua novela Ninguén sabe máis e nos
anos 70 caracterizouse
por unha poesia realista afastada xa
do pop. Morreu en 197 5 atropelado
por un coche en Lóndrés. +

Aventuras de demos e
formigas para cativos
Aparecen en Edebé-Rodeira dous títulos para os leitores máis novos. Unha raiña negra, de Fina Casalderrei, .
está orientado para nenos a partir de
nove anos e dá a coñecer a un rapaz
cuxa afeizón é observar as ,-- -""formigas. Ademais
de coñecelas moi
ben, Xenxo comu-'
nícase con elas. De,
mos en camiseta está
escrito para os máis
cativos, a partir de seis
anos, e a sua autora é
Paloma Bordons.
Apresenta ao señor Garambaina, un
vello que resulta moi orixinal para o
seu neto Quico. +

11 .

XERAIS
Xosé Carlos Dopazo Fontán
Xulio Simón Rúa

'.\
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mente baldeirado. Por unha
banda desaparece do resto do
texto constitucional deixando
sen definir quen son esas na,
cionalidades, mesmo referíndose
a Euscadi, Cataluña e Galiza,
non polas súas características de
identidade diferenciada, senón
por ter xa plebiscitado un Esta,
tuto (Disposición Transitoria
Segunda). Por outro lado a "re,
- dacción rnarciaP' que rodea ao
termo ( "indisoluble unidade da
Nación espa,
ñola, · patria
común e in,
divisible de Bastida
todos os espa,
amosaque
ñois") fai que
no
referente
o concepto
de nacionali, á "unidade
dade
nese de España"
·contexto ca,
reza de cal, no texto
quera carác, constitucional
ter substanti, trunfan as
vo.

A estafa
constitucional
Título: La nación española y el nacionalismo constitucional.
Autor: Xacobe Bastida Freixedo.
Edita: Ariel Derecho, 1998.

Artigo 2
"A Constitución fundaménw.se na in,
disoluble unidade da Nación española,
patria común e ndivisible de todos os
españois , e recoñece e garante o derei,
to á autonomía das nacionalidades e
rexións que a integran e a solidarieda,
de entre todas elas"
Constitución . 1978

La nación española y el nacionalis,
mo constitucional, escrito polo
Profesor de Filosofía de Dereito
na Universidade de Oviedo, Xa,
cobe Bastida Freixedo, desmonta
unha por unha as falacias sobre as
que se consquíu o consenso cons,
titucional. E un traballo ácido e
rigoroso, roáis posibelrnente nos
fastos deste vixésimo cabodano se
segan a soster as mesmas falacias
e os mesmos tópicos sobre os que
se alimenta a historia sagrada da
chamada Carta Magna, como se
este libro non tivera nunca apare,
ciclo. Seguramente, será citado
endogamic'amenté nos círculos
universitarios ao ser froito dunha
Tese de Doutoramento sobre o
artigo 2º da Constitución, pois
esta obra pertence ao mundo da
academia, e non ao da vida co,
tián, e cada mundo ten a súa pro,
pía léxica; pero o larnentábel é
que a léxica do mundo profano se
sosteña en base a referencias ao
mundo científico: as causas son
así, por que os espe~ialistas, os
que entenden, así o din. Pois ben,
hai afirmacións categóricas que
deberan provocar a reacción dos
. intelectuais orgánicos do sistema
(para iso cobran), mais posibel,
mente a súa resposta non vai ser
polemizar abertaroente sobre o
asunto, senón ignorar as acusa,
cións que aqui se fan, e pontificar
as excelencias da duradeira e rna, .
rabillosa Constituéión do 78.

Mais os que non nos sentimos re,
presentados por ningunha das dú,
as Españas que disque finalmente
esqueceron vellas rifas de irmáns
e, dándose a man, carniñan xun,
tos ·pala senda constitucional, co,
roa nos cantos de fadas, non te,
mos prexuízos en rnirarlle as tri,
pas á "transición", e comprobar
que realmente o que ocorreu foi
unha "transacción". Na primeira
parte do libro Xacobe Bastida dá
canta do desenrolo do debate so,
bre a defip.ición de España como
nación e a Estructura do Estado
reflectido no artigo 2º. Móstranos
como a Constitución non foi
redactada de xeito independente
e sqberano polos representantes
democráticos, senón que elernen,
tos estraños ao Parlamento teñen
unha importancia decisiva no seu
contido: as veces coas filtracións
interesadas á prensa para provo,
car unha determinada reacción,
outras a actuación subordinada a
grupos de presión extra,parla,
rnentario dalgúns poñentes co,
mo é o caso Manuel Fraga, e fi,
nalmente a intervención directa
dos militares que rematan por im,
poñer o texto do artigo 2º baixo a
súa permanente ameaza.

teses que

O primeiro borrador non falaba
da "Nación Española" e aderoais
do concepto de "nacionalidade"
introducía outro polémico ter,
mo: pobos. Se seguimos, con Xa,
cobe Bastida, a evolución do de,
bate, a teor das emendas presen,
tadas que aquí se reproducen,
comprobarnos como se escenifi,
ca unha catarse que-ten como
obxectivo por unha banda borrar
calquera posíbel acepción que
faga referencia a diversidade de
pobos e ao recoñecemento de di,
ferencias cualitativas entre os
distintos territorios do Estado
Español. .Realmente non existe
ningunha discrepancia entre os
poñentes, e non se produce con,
senso, nin acorde a través das
mutuas concesións, porque os di,
rixentes dos partidos españolistas

están todos de acordo previa,
mente. O único problema que
teñen é como vender a súa base
social, sobre todo en Euscadi,
Cataluña e Galiza, que están a
respectar o que os seus respecti,
vos partidos viñan de aprobar
uns anos antes. O PCE no 1975
defendía no seu Manifesto de
Programa do partido o Dereito
de Autodeterminación para Ca,·
taluña, Euscadi e Galiza; e o
PSOE nos congresos de 1974 e
1976 tamén. Manuel Fraga, nes,
te sentido serve de coartada pola
súa belíxerancia contra o con,
cepto de "nacionalidades" facen,
do ver como unha conquista e
súa inclusión na redacción do ci,
tado artigo. Mais, como afirma
Xacobe Bastida, o contido do
termo "na"cionalidades" é total,
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Hip.-Hop
de Portugal
Título: Sem cerimónias.

Grupo: Mind da gap.
Edita: Boa.

Gravado en Pa\'.O de Arcos en 1997,
aparece no Estado o disco Sem cerimónias dos rapeiros portugueses Mind da
Gap, cuxa música é sobradamente coñecida na outra beira do. Miño. Eles
mesmos fan referéncia ao pouco ben
que son tratad0s palas revistas musicais portuguesas como o Blitz, pero o
certo é que non pasan desapercibidos.
Di C,Real, Ace e Presto son os tres
compoñentes do grupo, cuxo nome fai
referéncia ao aviso que hai no metro ·
londinense "Mind the gap", ou sexa,
teña coidado coa espazo baleiro entre

conta de discos

1 1 - 1- - - -

o andén e o coche. O resultado do seu
traballo seria 100% de Nova lorque a
non ser palas letras, retratos do Portugal de hoxendia. O enxeñeiro de son e
responsábel das mesclas é Troy High,
tower, da cidade estadounidense, quen
leva colaborando con House of Pain,
Redman ou o próprio Quincy Janes.
Sen embargo, os Mind da Gap non se
adican a dicir que "somos rapaces da
rua" ou que "son mellar ca ti, asi que
ten coidado"; nas suas rimas, falan de
principios, política, corrupción e amizade. ·O tema Falsos Amigos é un aviso
contra quen se arrima a eles por conveniéncia e O inimigo foi vencido é un,
ha declaración contra o diñeiro e a co,
mercialidade. Sentindose mal
comprendidos por facer hip hop en
Portugal, os Mind da Gap non teñen
pelos na língua nos seus quince temas,
o primeiro e o útlimo nun perfecto in,
glés. "Transformamos em samples o
que vai nos nossos cora\'.5es. Ano
2000, será que.o mundo terá acabado.
Este album é eterno, o que representa
nunca será derrotado. Sempre repre,
sentaremos, Matosinhos, Gaia, Porto.
Nunca deixará de ser asim, mesmo que
de para o torta".•

_Inadaptados
para axitar
Título: Motí! Avalar. ...
Grupo: lnadaptats.
Edita: Esan Ozenki.

Despois de Crítica Social e Per tots els

A elimina, conservan
ción do termo fielmente o
"pobos" ten
espírito do
como fin im,
pedir calquera 18 de xullo.
referencia ao
Direito ínter,
nacional que
considera aos distintos pobos co,
mo os suxeitos da súa autodeter,
minación como é o caso da R~
lución 1514 (XV) da Aseroblea
Xeral das N acións Unidas, e en
calquera caso a referencia en plu,
ral aos pobos non se fará nunca
na definición da estructura do Es,
tado, nin no titular da soberanía;
senón nas referencias á rica diver,
sidade cultural das distintas re,
xións e comarcas. Mais a sobera,
nía nacional reside no pobo Espa,
ñol, e mesmo, a soberanía das au,
tonornías, non reside no pobo de,

Mitjaru, os cataláns de Inadaptats gra,
van o seu terceiro rraballo Motí! Ava,
lot (Motin! Distúrbio) no que se percebe plenamente o cambio dado por
este colectivo pol'tico-musical. Hai
nove anos, cando comezaron a tocar,
inspirabanse no har-core para as suas
cancións; agora abríronse a outros estilos como o ska e o rap conseguindo
unha mestura chea de forza. Thrashoo
i Jokin, Alex, Alex "Ilich" e Bull te,
ñen como obxectivo a axitación social
contra ·a capitalismo e o españolismo.
Na sua música as reivindicacións na,
cionais de Galiza, Euskadi e Cataluña
compleméntanse coas chamadas á ac,
ción para cambiar o rumo da história.
Supporters del carrer (Supporters da
rua), La memória histárica e El cercle vi,
ciós de la moderació (O círculo vicioso
da moderación) son alguns dos títulos
deste disco no que hai unha canción
referida aos GAL e unha de homenaxe
ao pavo cubano, con salsa e palabras
de Fidel Castro incluídas. +

sa determinada Comunidade, se,
nón no conxunto do pobo Espa,
ñol que delega áreas de xestión
nesa "rexión ou nacionalidade".
Na segunda parte do libro o autor
ensínanos as consecuencias filosó,
ficas e políticas dos conceptos que
se manexan no texto constitucio,
nal, chegando á conclusión de
que as teses triunfantes finalmen,
te conservan fielmente o espírito
do 18 de xullo: "Digámolo en ter,
mos aristotélicos: a esencia do ar,
tigo é franquista, aínda que non o
fora o accidente". Pero o roáis sig,
nificativo é a similitude entre a
proposta da dereita franquista e da
esquerda española. Ambas des,
cansan na concepción de Ortega
y Gasset que Xacobe Bastida ex,
pón con claridade: Estructura ni,
taria con vocación imperial que
xustifica a primacía cultural, lin,
güística e política do centro sobre
a periferia. Un gobemo central
que non debe abandonar a súa
sorte ás comunidades "locais" se,
nón que debe amparalas e prote,
xelas, amasando paciencia cara os
seus acenos particularistas e sepa,
ratistas como un mal inevitable: o
problema dos nacionalismos non
ten solución, só se pode aturar.
Pero esta referencia a Ortega non
é gratuíta senón que resolve o
eterno problema do españolismo
de dotar a definición de 'Nación
Española" de características ob,
xectivas que eviten facela de,
pender da vontade dos merobros
de dita nación. Como non se pode recorrer a unha uniformidade
cultural, lingüística, etc... o único
- que nos queda é a «unidade hist&
rica de destino». Esa idea de em,
presa, de vocación imperial que
tan ben deixou expresada José
Antonio Primo de Rivera, é a que
anima o actual texto constitucio,
nal. Mais o contexto de instaura,
ción dun réxime democrático fa,
cía que o guión esixira unha retó,
rica subxectivista de defen a do
artigo en base a referencias á vontade dos espafiois de ser unha na,
ción. Pero as intervención do
nacionalistas apuntándose ao ca,
rro voluntarisra, fixo que rapida,
mente os "pais da patria" pecha,
ron filas e mostraran o seu verda,
deiro rostro cun discurso imperia,
lista coincidente co Principio 1 e
V do Movimiento Nacional que
consagran a unidade de destino
no universal mais que na vontade
presente dos españois, na das xe,
racións pasadas e futuras, isto é, a
historia e o destino impoñen e or~
denan, e o pobo obedece e serve
ditos designios.
En definitiva, o sacrosanto texto
constitucional que se utiliza como
espada flarníxera para anaternati,
zar aos disidentes expulsándoos do
paraíso feliz e bucólico do consen,
so españolista fai augas por todas
partes. E desde o punto de vista da
lexitimidade democrática non se
sostén por ningures. O único xeito
de que siga a funcionar o discurso
volunfarista con que se recubre a
súa realidade fascista,..é que nin,
guén se-pare a reflexionar sobre el.
Quizais este é o "erro" que come,
teu Xacobe Bastida polo que o seu
libro non vai ser recoñecido e pro,
mocionado pola oficialidade neste
20 aniversario. Aos demais, reco,
mendámoslles a súa lectura.
X.C. GARRIDO COUCEIRO
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Paulina Pereiro.

Tertúlia

.

com1go
rrtulo: Desde unha mesa de café.
Autor: Paulino Pereiro.
Edita: Laiovenro.

Comezar falando da importán,
cía que no mundo literário ten
merecido o café, sabe a reseso.
A curiosidade do enumerar as
ocasión nas que o negro néc,
tar dos deuses brancos activou,
reanimou ou sostivo a -inspira,
ción de egréxias figuras é tan
tentadora como anecdótica. E
outro tanto cabe dicer do café
como lugar de reunión social,
ocasión e atmósfera de tantas
tertúlias e amigábeis conversas
onde se ensinou e aprendeu.
Porén así é que debemos come,
zar, porque a homenaxe de
paulino Pereiro é evidente des,
te o t(tulo, sobre todo na se,
gunda vertente, que moitos
(non todos) dos 23 relatos
-mellar dos relatos breves- es,
tán e crito en café . Para
constatalo hai datación e loca,
lización no remate de cada un
d l , n o Ferr l e os an 94
95 o emprazamentos máis
fr cuente . O aut r éran co,
ñecid xa de de o 96, ano n
que publica un curi so exercf,
cio narrativo, conxuntamente
con Victoria Salgado, onde o
ex
a comunicación xoga,
ban imp rtante papel - empre
entendemos que o sexo é algo
mái que unha rela.c ión carnal
luxuriosa e esporádica.
Pois desde unha perspectiva se,
mellante -que non idénticaestán e~critos os relatos de Des,
de unha mesa de café. Tematica,
mente salienta a preséncia da
muller como motivo central. É
ben coñecido que todo na li,
teratura pode reducirse a tres
temas: muller, amor e morte.
Algúns mesmo chegaron a re,
ducir a triada a un só tema, a
muller. Reduccionismos obvia,
mente incorrectos, non deixan
de ser significativos tanto da
realidade como da mentalidade
histórica. Pero agora pódenos
ser útiL na tentativa de explicar
o universo temático da obra
que · nos ocupa. E comecemos
pola muller, a muller que apa,
rece, reaparece e está .agachada
tras de tantos labirintos. Mira
como demos coa palabra que
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mellar define o libro: labirinto,
labirínto de encontros -quén
non viviu unha cita nun café?e desencontros, de desexos, es,
peranzas e amor, tentativas de
racionalizar algo tan irracional
como o amor, palbra que tan
de cote tamén significa soeda,
de ; e a soedade é a expresión
máis pura da incomunicación.
Pero na vida todo é un círculo
e nada casual, por moito que se
queira entender certa activida,
de do azar finalmente sempre
se albisca causa, racional ou
irracional. E todo volve come,
zar, nada se cria, nen se des'.
true, todo ·se transforma, asi é
que a soidade xera anticorpos
para rachar a incomunicación,
e todo acabará ben se accede,
mos ao amor da muller, ou polo
amor á muller, o complemento.
Pero vai sendo hora de falar
dos aspectos formais, que é a
forma a que individualiza e
confire carácter a este conxun,
to de relatos non disposos ero,
noloxicamente e que se desen,
volven en tres hábitats: no ifr
terior dunha personaxe, en fe,
rrol ou por variadas xeografias.
O libro comez facéndose at:rac,
tivo pola imaxinación e habili,
dade á hora de retorcer natu,
ralmente o complexo mundo
da incomunicación -non rema,
ta por conducir á violéncia- do
que antes faramos, causa moi
necesária cando nos debruza,
mos en tal metafísica existen,
cial. Ademais
da estrutura
labiríntica,
áchanse re, Omfirmación
forzos desde a deque
música -en
várias oca, Paulina
siónsou Pereiro pode
mesmo
na chegar a
di posición
gráfica para interpretar
construir este tan ben na
exercício líri, linguaxe
co en prosa
literária
que ademáis
na
como
conta con
preciosas e musical,
ben adecua, resta traballo
das ilustra,
cións d Pepe e cómpre
Carreiro tempo.
- iguración
n branca e
negro difumi,
nados a resal,
tar as figuras labirínticas. A
oración breve, concisa, deixa
todo o protagonismo ao narra,
dor, pero non por isa se debe
minusvalorizar, acada ben os
obxectivos que pretende e non
fai máis quebradizo todo este
mundo onde o fundamental é a
eséncia. Lástima que perda in,
tensidade, porque a pesar das
várias estratéxias hai mamen,
tos onde se roza a intrascen,
déncia ou os asuntos merecían
tratamento máis prolongado. E,
quén diria que un libro de 23
relatos se pode volver tan mo,
no temático?, virtude C?U erro?
En todo caso, interesante; con,
firmación de que Paulina Perei,
ro pode chegar a interpretar tan
ban .na hnguaxe literária como
na musical, resta traballo e para
isa cómpre tempo.+
XOSÉ M. EIRÉ

Mirta González, realizadora cubana
'Un cineasta con ideas
non pode renunciar.á televisión'
*

ÓSCAR LOSADA

Os cineasta.$ teñen que aprQve~
tar a forza da televisión, violen,
tar os seus códigos, en lugar de
virarlle as costas, sinafa Mirta
González, realizadora da televi,
sión cubana, ex,directora dun,
ha emisora de rádio na Habana
e membro da Asociación de
Escrito:i;es e Artistas de Cuba.
Frente as canles de televisión
norteamericana, como compite
a televisión cubana para con,
querir audiéncia?

É verdade que recibimos o sinal
por satélite, mais o público non
ten a posibilidade de velo todo.
Hai unha preséncia de filmes es,
tadounidenses na nasa progra,
mación ·e o que tentamos é emi,
tir os bos e refugar dos rnaos. Ne,
se senso. h.oubo moitos debates,
porque son películas con mo~ta
violéncü:l!, ¡pero en Cuba hai un,
ha cultura cinematográfica am,
pla, posto que len~uos ·máiis de
vintednco anos realfa::mdo e.spá,
cios nos ,que se ensimm o, iciódi,
gos audiovistia1is . Todos os ~nde,
pendentes progresistas de EiEUU
cédennos os diireito.s dos m~ues, e·
no que atinxe ás novas prm du,
cións coUemos o que queremos,
do mesmo xeito que eles fq.n o
mesmo coas nosas. En Cuba
existen duas canles televisivas e
contan con poucas horas de pro,
gramación. Superada a crise
enerxética de anos pasad.os, ago,
ra aumentamos a seté horas.
Cales son os espácios de
maior éxito?
A estrela indiscutíbel é a teleno, ·
vela, nacional ou extranxeira,
xeralmente brasileira, seguida
dos informativos e das retrans,
· misións deportivas, especialmen,
te do béisbol. O horário clave é
. o da emisión da telenovela, que
é exitosa por mor dos gestos fei,
tos dtJrante anos. Teriamos que

refacer e?e gasto e criar un novo
espectador, pero ternos poucos
méios para conseguilo. A X.ente
denosta as séries cubanas peto
sempre as ve. Nos últimos tem,
pos a televisión cubana baixou
de ca~idade e perdéronse bós es,
pácios culturais, ao ter-que reducir a programación. Faciamos,
por exemplo, máis ·de cincuenta
programas teatrais ao ano. Agora
tentamos rescatar esta idea.
Calé a situación_da radio cubana?
Existen tres einisoras n.acicmaii.s
importantes, a~gunhas, p rovin,
ciais e outras locais,. Estt:e é un
médio moi e.fidenl)e e :ai aud~éu
cia concéntrnse ~o h.orariio de.
.mañá e mediodía. Acontece o
mesmo que coa televisión, pos:~o
que o rnáis escoitado son a~ nove las, xa sexan obras fe ootas :a.
mantenta para -a rádio ou adaipra,
cións de_traballos literárri.9s. Ara~
dio escó~tase no traballo, e 8!S die
ambiehte local son moi frescas e
con grande vocación de servício
público. Ali dame recados ou coordénanse as ardes cando haí un
pequet:lO' asulagamento. A xente
nova a,Ilda a facer un trabailo m,
diofónko interesante dentro dun
meio con posibilidade~ ilimitadas
para o maxin.

portante para o país ne~Jes tempos ·de crise, non só económica,
senón de valores e ideas. Nas suas
obras tópanse suÍpresas interesan,
tísimas e a falta de meios fai agu,
dizar o inxénio e suplir as carén,
cias como se pode.
vídeo é a
sua arma primordial e andan a
experimentar moito co son. En
tempos de crise ou vas cara ao
acomodo ou móveste e avanzas.

o

Moita xente ve na televisión e
no emprego do vídeo unha arte
menor en comparanza co cine.
· Vostede lembra 41ue o cineasta
arxentino Fernando Birri ten
chiilDlado teleastas aos criadores
1tefo,dsivos, dándolle a mesma
c:a~goriá qu:e aos do cinema.

IBim é 11.1.il} ¡poeta tolo_que non en,
"''eUece. E oo home de cine duro,

e:¡¡qperimentaL Prn.;én non se nega
á re:alidad!e do avance tecnolóxi,
OIJ e ,do problema da pasividade
na televisi1ón. Moitos cineastas·
refugan. da televisión porque emi,
te moitQ lbm e penso que é un
erro. Se ti es unha persoa con
ideas, res que asumir un meio que
ten unha forza maior que o cine,
,posta que este conta coa limita,
ción da sá e cle custo, mentres esa
televisión deforman te ·chega a
millóns de espectadores. Como
lle vas virar. as costas a esa posibi,
lidade? Eu tamén denigro á má
Que nivel meio teñen os novos
televisión pero despreciala é me,
documentalistas que sa~n no
seu pais?
terse nunha torre cfe marfil. Para
que se quere facer cine? Para co,
municar ideas, transformar o teu
Creo que están no ponto de par,
tida do que foi o novo cine la,
entorno, etc. Se hai alguen con
tinoamericano (pobre de recur,
ideas sórnentes humanistas, non
sos, con novas imaxes e unha es,
de bandeira enarborada, que que,
tética diferente) porque elaboran
ra un mellor funcionamento da
un traballo máis depurado. O
sociedade e que se pre~erve a eco,
máis sobranc~iro acontece nas es,
loxia, esa persoa ten que dar unha
colas, xa que os novos son capa,
avanzada para violentar ás televi,
ces de atrapar a realidade nas suas
sións. Deixámonos gañar a guerra
realizacións, mália amosar únha
e agora están en mans de buró,
inexperiéncia lóxica no concepto
eraras. Creo que Birri quixo ence,
de reali,zación. Eles son os que es, _ tar ese camiño . Lembremos que a
mocidade das escalas fórmase fa,
tán máis abertos para recoller as
causas que acontecen a cotio nos
cendo vídeos e que as posibiliddes
seús documentais. Isto é algo im,
que descubren son i:ru.!lnitas. +
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Conta no seu libro as actividades do movemento libertário
antes do 36. Chama a atención
a preocupación pola cultura.

,.

'"

O mundo libertário sempre se
distinguiu pola divulgación cultural ao marxe da ideoloxia. Valoran a divulgación cultural de seu.
É normal° atopar artigos sobre o
arte en Exipto ainda que non tivera nada que ver coa loita social.
Queren quitarlle campos á burguesia; ao receber os traballadores
esa información estaban con'tribuindo a entrar en terreos que
lles estaban vedados. Hai unha
actividade rechamante na Coruña de princípios de século. Manteñen con outras forzas republicanas unha entente cordial en dóus
eidos: a divulgación cultural e a
defensa dos direitos cidadáns. A
Universidade Popular é unha iniciativa na que siguen consellos de
Kropotkin e que se insire no que
foi o centro de estudos Germinal.
Do que se trataba era de dar conferéncias aos traballadores; os
oradores non teñen afan de personalismo, como se comproba ao
ver anunciada na prensa a conferéncia, o Jugar e a hora, pero non
o nome do conferenciante.

Dionísio Pereira,
autor de Sindicalistas ·e Rebeldes

'Na Galiza non se dá a figura do libertário
·individualista'
*

ARANTXA ESTÉVEZ

"NON CREO QUE INVESTIGACIÓN SEXA SINÓNIMO DE ARIDEZ. OS COÑECEMENTOS HAl QUE TRANSMITILOS
PENSANDO EN QUEN OS VAl LER'', SINALA DIONÍSIO PEREIRA, AUTOR DE SINDICALISTAS E REBEW ES- (EDICIÓNS A NOSA TERRA). PEREIRA VIAXA DESDE A ~NESE ATÉ O DEVALAR DO MOVEMENTO LIBERTÁRIO DO
PAÍS CUN ESTILO AMENO SEN DEIXAR DE SER APAIXOADO. XOSÉ PASIN, OS FANDIÑO, XOSÉ VILLAVERDE,
MANUEL AMIL, RICARDO MELLA,' CLARO XOSÉ SENDÓN ... SON OS PROTAGONISTAS DESTAS PÁXINAS.

A Guerra acaba co rnovernento
libertário?
Non tal. Ate 1945 é o movernento máis masivo e activo ainda que o comunismo ia collendo
moita forza. A CNT do interior
formula posicións unificadoras de
toda a oposición anti-franquista,
integrando aos galeguistas na
Asemblea Nacional de Forza
Democráticas. A actividade
mantense de maneira inten a esperando ao que vai pasar na ll
Guerra Mundial. Cando en 1946
queda claro que o aliado non
van interV'ir, receben todo o
golpes. Contaban o vello que
tiveron q4e limitar o crecement
sindical pola repr ión do réxirne. Cae a CNT en 1947. A partir de 1953, coa aida do encar. cerados, os militantes están fora
das poucas loitas ociai que e
levan a cab e teñen parte do u
espazo s cial ocupado pol PCE.

o berce

Sabemos ·que o eixo Ferrol-A
Coruña é onde apare·c en os· primeiros núcleos de cara á Primeira Internacional. A Coruña é
unha cidade liberal con preséncia de pequena burgúesia e gru- pos de traballadores de talleres.
Nese caldo de cultivo xéranse as
ideas librepensadoras e tamén
· xurde unha corrente republicano
federal radical que vai publicar
un periódico obreiro en 1866. A
Coruña é un lugar de entrada e
saida de viaxeiros cara América.

.

Quen está· <letras das primeiras
sociedades agrárias que. aparecen
nos arrabaldos das cidades son
militantes urbanos. Interésalles
para parar aos posíbeis creba-falgas que veñen do rural e que están dispostos a traballar por catro cadelas. Tamén lles interesa
que os labregos dos arrabaldos
non vaian aos mercados cando
hai unha folga xeral porque non
se notaban os paros se o mercado
funcionaba. Precisan que os la-.
bregos sexan solidários e que as
sociedades agrárias sexan feítas a
sua imaxe e sernellanza. Post~
riormente, o movemento agrário
vai ter unhas características e
loitas próprias como a redención

Mella, cando é xerente, xa está
no devalo da sua faciana de ideólogo anarquista. Nunca ren e,gou da sua história an arqu ista:
no ano 1922, que é unha celebridade en Vigo, x a non é o
mesmo Mella de 1912. Como di
o seu biografo Pedro Sierra evoluciona cara un esceptismo onde
teñen cabida moitas correntes de
. pensamento. Os carniñ'Os da vida
son múltiples e Mella defendou
que cando as ideas supu xesen
unha fronteira habia que deixalas atras e abrir o pen sam en to.

A moitos. Foron testemuñas moi
importantes a falta doutras fontes.
Case todos morreron pero a finais
dos setenta ainda estaban en condicións de falar. A miña militáncia sindical po terior partiu do
compromiso ético que estes veteranos militantes me transmitiron.
Oéronme un significado da palabra resisténcia. A dureza das situacións que tiveron que vivir deulles unha capacidade ampla de
comprensión. Non habia acritude
á hora de fular doutras correntes.

Hai que distinguir A Coruña do
resto da Galiza; A Coruña chega
a ter 14.000 afiliados na CNT en
1936 cunha povoación de 75.000
habitantes. E unha forza social de
primeira arde na ddade. A 'incidéncia é moi forte; Germinal na
República ten máis de mil sócios
non só libertá1::_ios senón tamén
galeguistas e republicanos. Xunto
co Círculo de Artesans, de pequenos burgueses, é o ponto de
encontro dunha cultura de masas
da cidade, Experiéncias semellantes a Germinal hainas en Compostela, Vigo, Ferrol ou Betanzos
pero na Coruña durou 34 <;mos.

No libro alude ás relacións non
sempre Íáceis entre os traballadores do agro e da cidade.

Parece contraditório q~e un ideólogo como Ricardo Mella fose
xerente da compañia de tranvías.

Coñeceu a moitos dos sindicalistas dos que escrebe?

Cal é a influéncia real das 'iniciativas dos libertários?

Por que A Coruña é
dos libertários?

sen embargo, coidaba moito de
con quen andaban as suas fillas.

É complicado invest igar o movemento libertário?

foral. Nese momento o rnovernento obreiro perde o control
sobre eles e a loita do agro supera a ortodoxía da visión marxista
ou anarquista. T rátase de pequenos proprietários cuxos obxectivos p~san pala toma do poder
municipal, o cal xa os desliga dos
libertário.s, que negan calquer
poder e que ven. aos labregos corno pequeno burgueses. De calquer rnaneira, coa chegada da
República, tanto socialistas coíno anarquistas tentan axeitar ao
seu d~curso as características do
movernento agrário porque entenden que non se poder ser unha forza social sen implantarse
na Galiza agrária e mariñeira.
Defenden entón a politica anticaciquil e o libre acceso dos labregos á propriedade.

Biografias rebeldes
Recolle no libro biografias de
tres xeracións de libertarios até
1936. Que diferéncias habia na
visión de cada unha dela~?
Se hai alg9 que caracteriza aos
anarquistas galegos e do resto do
Estado é que sempre interviron
· no movernento obreiro. Non se
dá a figura do anarquista individualista. O sindicalismo do século
XIX é de ofício, gremial e moi circunscrito ás localidades. En 1936
o sindicalismo está estruturado e .
cunha actividade máis organizada
en todos os eidos. O agro segue
sendo maioritário pero xa hai un
40% de actividade industrial e de
servizos; hai rnáis asalariados. Os
anarquistas de 1870 eran máis pu-

ros que os sindicalistas de 1936,
que· son rnáis practicas. Pérdese
un pouco de saiva ideolóxica para
nutrirse de dureza na loita social.
Cal era o perfil dos primeiros
libertários?
Hai unha figura moi coñecida
na Coruña, o xastre Xosé Sanxurxo, que é o perfÜ do anarquista moi pouco personalista,
coerente na sua vida persoal e
familiar coa sua practica social.
Este comportamento e a paixón
pola idea xa non se dá no 36.
Todo ten as suas contradicións;
comentábame a muller de Xosé
Villaverde, que o seu pai, Xa1 quin Otero, un anarquista moi
coñecido da Coruña, era un defensor radical do amor libre e,

Uns poucos levamos vinte anos
inv estigando pero n on é fácil.
Nós ternos poucas inforrnacións
nos arquivos e ternos que acadala
chamando nas casas á percura de
testemuñas. A Universidade abriu
duas liñas de investigación fundarnentais: nacionalismo e agrarismo, o cal ten un interese indubidábel, pero non teria porque excluir outras liñas de investigación.
Hai movernentos republicanos
dos que non existen apenas i:ra:ballos feítos . As forzas sindicais tarnpouco estiveron, até agora; interesadas na rnernória. Falar de Outubro de 1934 na UGT é mentar a
bicha; un sindicato moderado
non acepta que estivo a piques de
facer unha revolución pola brava.
Na corrente nacionalista, ao non
ter unha história anterior, non se
lle prestou atención. Afortunadamente agora tanto na UGT como
na CIG hai unha disposición a recuperar a memória. • _
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O ENTORNO CONFUSO DA NOVELA
GALEGA ACTUAL
A LITERATURA "ESTILO CINE". A envexa da
novela polo cine ten tantos anos como o pró,
prio cine. Mais tamén se poderia dicer que o
cine non pode viver s~n a novela. Un dos in,
ventores da linguaxe cinematográfica, o sovié,
tico Eisenstein, do que agora se cumpre o cen,
tenário, conservaba a utópica esperanza de
chegar a facer unha película con O Capital de
Marx e outra co Ulises de Joyce. Nada teñen
de bon nen de mao os saltos dunha arte a ou,
tra, todo depende de como se fagan. O pior
que pode pasarlle ao cineasta é que pretenda
garantir o resultado da sua obra mediante o re,
curso a unha novela recoñecida, pero sen mo,
llarse no que de verdade lle compete que é a
linguaxe visual. O pior que pode pasarlle a un
escritor é que trate de asegurarse os favores do
público cunha trama cinematográfica, enten,
dende por tal unha estrutura lixeira, con moi,
tos acontecementos que surprendan ao leitor.
O método poucas veces resulta, se cadra por
algo tan óbvio como a diferéncia que existe
entre dicer que o protagonista tiña o queixo
angulado, ollada suxerente e cabelos lácios e
fitar na pantalla a Brad Pitt. Por moito que se
mellore, a descripción nunca acabará dando o
resultado anceiado. lsto é tan evidente como
que nunca teria trunfado no cinema un persoa,
xe "feo, católico e sentimental", mália o extra,
ordinário éxito que a descripción saida da pru,
ma de Valle,Inclán tivo entre os leitores.

MANuEL VEIGA

'A

~

O aliza
contemporánea
presenta unha
particularidade
excepcional para
os novelistas.
Estamos a viver
unha ruptura
cultural, social e
humana
profunda"

Pero, e centramos a ánalise no que está a suce,
der en Galiza, veremos ademai que aos amigos
de escreber "estilo cine" adoitan a sairlle pelícu,
las de baixo presuposto, con poucos actores e
pobres cenários. Cando deben recurrir a algo
grande nótase enseguida que son decorados e
que os índio levan relóxio. É dicer, falta cultu,
ra, coñecemento do mundo e da vida que é o
que garante a profundidade da novela e o que
lle permite ao autor inspirarse e acadar metas
estéticas. O escritor galega de hoxe que imita
ao cine non abe manexarse coas vistas panorá,
nucas, eguidas de imaxes de detalle que ilus,
tren, conforme entreteñen, como manda o ca,
non, tan válido hoxe coma sempre.
CARÉNClA DUNHA ÉPICA. A épica é a paixón

por expre ar entimento grandes, ainda que se
faga atravé de detalle , coma nun rornpecabe,
zas. Nada ten que ver, córnpre lernbralo, co rea,
li mo
ial, nen o cantar d x ta. A novela
n n tá para infi rmar do diál g d alcoba en,
trc dou amantes, fi ito trivial e pre cindfbel se
detrá d cada a eno d amb n n e expre a
un mund plural n vo. Detrá do concreto
ten que hab r unha emoción. Pero non vale
con que no digan que o protagoni ta está emo,
ci nad . O qu deb rnoci nar e é o l itor. E o
lcitor n n e sinte tocado por amores egoistas,
privados, senón por aqueles que alcanzan a ex,
8
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TEXTO: RAFAEL F. LORENZO
'ILUSTRACIÓNS: LORETO BLANCO

conto da raposa, alguén nos poida dicer: galiñas
serán, pero cheira a can. Algo cliso lle pasa ás ve,
ces, por exemplo, á língua usada na televisión.
O galega que ten este carácter non resulta acai,
do, parece perfecto collidas as palabras ao chou,
pero por xunto semella non estar no seu sítio.

A SlMULTANEIDADE. A novela nútrese dopa,
sado e da actualidade. A Galiza contemporánea
presenta unha particularidade excepcional para
Sabemos tamén que hai escritores que din que
os novelistas. Estamos a viver unha ruptura cul,
a época na que a literatura tiña motivos rema,
tural, soéial e humana profunda: a desaparición
tou e refuxianse niso para retorn·a r ao vello
do mundo rural e de todo o universo de crén,
cias, costumes e relacións que o ·caracterizaban.
formalismo ou {l unha prosa anodina de variacións reiteradas sobre a nada. Ese tipo de
O excepcional non é o proceso, senón o bre,
obras ten un fundamento mal disimu,
ve prazo de tempo no que se materiali,
lado que é o egocentrismo e un es,
za. A primeiros deste seculo, o 90%
tilo inescusábel que é a pedan,
de Galiza era rural. Cando remate
teria. Octavio Paz, _que ven de
o milénio a porcentaxe non su,
finar e a quen non se pode
perará o 15%. Un cámbio que
alcumar precisamente de
en Europa abranx~u a duas
comprometido ao modo
ou tres xeneracións aquí
sartreano, escrebeu que a - está- a ve.rificarse apenas
esénc_ia da novela esta,
nunha só. Polo tanto a
ba en unir o espíritu
experiéncia do pasado
critico e o poético.
convive simultanea,
mente co presente e co
EN QUE LÍNGUA ES,
futuro que xa se albis,
CREBER. Ao final da
ca. Os histor;iadores,
sua novela Talego,·
os sociólogos e os an,
Xosé Ballesteros intropólogos que en
serta un glosário con
Fráncia, Inglaterra ou
termos da xíria usa,
Alemaña deberon de
da polos delincuen,
dotarse de amplos e
tes. Sospeito, sen
sofisticados métodos
de análise social, aquí
embargo, que a
maioria <lesas pala,
poderian facer unha
boa parte do seu tra,
bras son coñecidas
hallo dándose simples,
polos leitores. A fala
da inmigración anda,
mente unha camiñata
luza recastada en Va,
pelas aldeas cun magnetófono. Os escritores
llecas resulta, para 'ben ~~
·
_
ou para mal, máis fami,
tamén se ven afectados,
como decimos, por esta ·
liar xa entre nós que a
cuestión e alguns non só '.~:·.:· ·,.
usada por Otero en O Me,
están a usala xa como mate, . ·. .. .
són dos famas. Quizá aquí si
rial literário, senon que (an-.d~seria n~cesário un glosário ao
la o eixo do seu traballo. E o ca,
final. E dicer, estamos ante un
so de Manuel Rivas e· de Antón
dilema. Que galego usar? Penso
Reixa. Tan patente resulta esa simul,
que a resposta só pode ser esta:' Hai
taneidade que un fotógrafo, é dicer al,
que dominar a tradición para rompela
guén que depende inevitabelmente do instante,
cos nosos ollos e ouvidos actuais. Asi seremos
como Xurxo Lobato, puido retratala no seu tra,
fieis á raiz que nos define e sen a cal non teria
hallo ]alisia. O proceso temporal que vai da sosentido a existéncia dun sistema literário pró,
ciedade de autoconsumo á de mercado é presen,
prio, pero sen que nos ancGremos na restaura,
ciado por nós, galegos. de hoxe, en directo, mes,
ción filolóxica. Cada realidade, no que -ten de
nova, fai precisas palabras e estilos diferentes.
mo como un espectáculo interactivo. As contraNon é algo distinto do que fixeron Otero ou
dicións, os conflitos, que este paso xera son en
Blanco Amor no seu dia. En Arredor de si está . parte visíbeis, pero en parte tamén permanecen
ocultos. O escritor, co estudo dos persoaxes e
presente a xíria moderna da época e a capacida,
ambientes que pretende usar, ten aquí unha bol,
de de Blanco Amor para misturar o idioma da
sa enorm-e de material revelador. Pero, coma
rua co culto é tan visíbeL e portentosa na sua
sempre, debe estar atento para non. correr o risco ~
obra galega como na feita en castelán. Soe ser
de converterse en antropólogo ou en sociólogo,
esa mistura a que lle dá tensión á novela, a que
labores importantes, pero diferentes da literária.
nos despena e surprende cando lemos e a que
O seu é o dato, pero tamén a metáfora. O seu
fai máis fecunda a mensaxe buscada polo autor.
non é ·deséreber con obxetividade, senón contar
Unha vez coñecidos os ingredentes: restaura,
en imaxes. Por exemplo, Tempos seródios de
ción de termos próprios (que non deixa d-e ser
Emílio Arauxo, resulta ser un magnífico texto
novidosa, porque como decía Lepe de Vega ve,
case antropolóxico, ricaz tanto no anecdótico
ñen ser navidades as causas _que se esqueceron)
corno"no lingüístico, pero que pola sua estrutura
máis novidade prop!iamente dita, falta só coñe,
cer a dese de cada causa e conseguir o equilíbrio - e por outras cuestións non acabá de converterse
en peza literária, ainda que si poderia servir de
axeitado para merecer o título de bon escritor.
fonte estimábel para ela.
Pero -e aquí resulta imprescindíbel un matizCómpre, por último, que o escritor ou o narra,
como é patente _que os ter~os novidosos adoi,
doren xeral (o fotógrafo tamén é un narrador)
tan a chegamos de fora pola situación feble do
non se conforme co contraste superficial que lle
noso idioma, compre estar moi versado nas reoferece a realidade, tan apto para a bulra e a pa,
glas da própria cociña para que as novidade~
ródia, como sucede nos chistes de. galegos e no
non acaben por ser invasivas e deturpadoras. E
mencionado traballo de Lobato. Na man do
dicer, compre estarmos .atentos ao xénio do
criador queda a p~sibilidade de explicar un ·
idioma, a esas normas gramaticais que dominan
tránsito irrepetíbel, de descubrir tamén que 'é
coma ninguén os falantes, os que mantiveron o
aquelo que permanece pésie á transformación.
galego vivo como língua habitual no seu ·trabaQue queda en nós dos nasos pais, rnália o pouco
llo e lecer. De non facelo así, podernos encon,
que -nos parecemos exteriormente a eles. Que
tramos con que· o galego resultante, por moita
sentimos e que é o que en verdade nos doe nes,
restauración e novidade que se aporte, acabe sota mudanza.•
ando a produto de laboratório e que, como no

,1

... .... ....

NOSA LINGUA

presar unha xeralidade, na que el pode identifi,
carse 0u que cando menos pode entender. É di,
cer, aos persoaxes hai que envolvelos de socie,
dade, de pasado, de ecos doutros persoaxes, de
referéncias psicolóxicas, de problemas de iden,
tidade, de todo o que os convirta en algo rnáis
que un madelman mecánico ou que o arquetipo
de detective anti,heroi, cínico, bebedor, putei,
ro, pero no fondo boa persoa.
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¡A aprendizaxe sobre a músicatradicional .gcilega

•

.é máis <loada porque ·canta anasa cilrna' .

.Millán.Picouto
"

Recuperar o periodo m~s froi_'t:ífero na produción musical gale .. - manual de JUúsi~a editado por A Nosa Terra e A~ .. PG, que foi
ga, o século 'x 1n, vol ve~ a fusionar ' a poesía e ·ª · m.úsic~ e fadli .. · apresent~d~ o pasado _~Mércores 6 de Maio en Compostela no
tar a aprendizaxe desta arte através daquelas. pezas que foi ela ..
de~u~so . dun actQ organi~ado pola Asociación Cultural O Ga ..
borando o. povo ao longo da sua~ história, foron algúns dos ob .. .-lo, ' un'ha persoa en -G~liza qii.e empeza aprender a linguaxe
xecÍivos. que o poeta e criador musiéal, Millán Picouto estabele..
musical "teno que fae:~r pratJcando aquelas formas que lle· ·s on :
ceu ao elaborar o seu libro Escola-Coral.
-Seglll}Go
o
autor
_
desi:e
próprias como_si~ais dé identidade do povo.
que pertence".
.
-

-

a

ªº

~

vedrés os seus integrantes
eran catedráticos e profesio,
nais liberais. De feito, "no
núcleo promotor estaba Lo,
sada Diéguez, primeiro pre,
sidente da sociedade inti,
mamente vencellado a fil,
gueira Valverde, a Bauza
Brei e outras destacadas fi,
guras do mundo da cultura
ligados ao galeguismo coh,
servador e católico dos anos
30", destaca Luis Costa.

-0- PAULA CASTRO

As ·raices da música popular
galega, plasmadas en forma
de pandeiraqas e ·alalás, re;
móntahse ao século XIII, ás
cantigas de Santa Maria e de
Amigo que este 17 de Maio
se comemoran na figura dos
trobacfores, nomeadamen~
de Martín Codax, Mendiño
ou Xoán ~ de Cangas. Millán
Picouto entende que esta
tradición ten que ser recupe,
rada, non só pola sua reper,
cusión cultural senón mesmo
polá necesidade de volver a
fusionar a .poesia e a música.
Lowe de análisar ese legado
histórico dunha perspeitiva ·
"arqueolóxica, ~ fosilizábel e
museábel no peor sentído-da '.
palabra", o autqr de Escola
Coral aposta por empregar as
fontes da música tradfcionalcomo método de apren'díza,
xe. "O que ten que aprender
unha persoa son as formas
breves que teñen sido elabo,
radas polo seu povo e que,
ao tempo, .xa e~tá escoitando ,
dalgún xeito ·n~ rua, riun
grupo de cámara ou nun giu,
po folclórico, de forma que ·
se está imbuindo na tradi,
ción musical da sua pátria".

J

Picouto entende que é moito
roáis doado encetar a apren,
dizaxe do solfexo e do canto
reproducindo a aprendizaxe
que fuco a humaiüdade e re,
cuperando ao tempo a pró,
pria tradición. ''Non é apren,
der rµúsica e de paso o folclo,
- re galega senón desde a músi,
ca tradicional galega, igual
que a nível lingüístico pri,
meÍraqlente falel!los galega e .
lago, se nos da terrip'? n a vida,
o nacionalismo político maduro,
aprendamos tamén o ChinG, se
na época das Irmandades da Pala·,
, non, o galega xa o ternos". Diste
xa contaba o galeguismo con sig,
xeito, logo de ter asimilado as rai,
nos musicais ben asentados. Os
ces musicais poderase continuar , orfeóns do XIX xogaron un im,
esa tradición cultural.
portante papel como focos socia,
lizadores. As primeiras manifes,
Conciéncia étnica
tacións deste fenómeno c1.ütural
aparecen en ultramar na década
Sobre ese património, o musicó,
dos 80 en Bos Aires, Montevideo
logo Luis Costa fai un percorri,
e ña Habana e a carón delas arté,
do .histórico para-chegar ao fe...
llanse-as sociedades galegas. En
nómeno orfeonístico do s. XIX,
Bos Aires, no ano 1889, fúndase
que "serviu como excipiente
o Orfeón Gallego e apartir del' na,
dunha cada vez máis fondamen-<
ce a SoCiedade_de Beneficéncia
te sentida, ainda que non politi,
Mútua. ·O mesmo ocorre na Ha,
camente realizada condéncia
bana onde se forma unha sacie,
étnica, aproximadamente apar,
dade de ensino músicál que Íogo
- tir de 1870".
deriva no Centro Galega.

\

1

A difusión da música coral "ten
moito que ver co desenvolví, mento das conciéncias nacionais
no seo do estado español", asegu,
ra Costa. f,\ntes de que agramase

.......

Este primeiro nacionalismo
musical, que se_deu en toda
Europa, non seguiu o mes,
mo percorrido evolutivó
que viviu en Hungria ou
Checoslováquia truncado
polo gGlpe de estado do 36.
ffA guerra foi unha de~feita
én todo este movimento
coralístico que estaba ca,
llando xa en formas de ópe,
ra en galego como O Maris,
cál ou Ultreia", sinala Cos,
ta, "que non van ter conti,
nuidade". De feíto, durante
o franquismo mantense a
tradición coralística con,
vertida nun médio de ideo, ·
loxización utilizado pola
igrexa católica para recupe,
rar o papel pastoral nunha
sociedade tremendamente
fracturada polos sucesos da
guerra, posguerra e repre,
sión.

No país, o modelo destas socie,
dade vai ser a Coral polifónica
de Pontevedra, fundada no ano
1925. Entre os seus obxectivos
explícitos sinala o de recuperar

Recuperar a tradición

nori só a música tradicional se,
nón, sobre todo, a música do pa,
sado, comezando i,mha incursión
-na história até chegar ás Canti,
gas. O interese posta na r~cupe,
ración do património cultura,l
ven dado polos vencellos que o
fenómeno coralístico ten co galeguismo culturalista. Un senti,
mentó nacionalistá que se plas, ·
ma nas reseñas das actuacións
dos -coros que aparecen anuncia,
das en A Nosa Terra baixo o
epígrafe de '.'Actos Patrióticos".
Outr<!_ das funcións que tivo o or,
feonismo foi a sua adscrpción de
clase. A.indá que na Galiza houbo
poucos casos, tamén se criaron
orfeóns obreiros, como é o caso
de Lugo, en Cervo oú de Toxos e
Flores en Ferrol, que naceu a imi,
tación do de Pontevedra pero for,
mado por traballadores do Arse,
nal. Pola contra, no ca5o ponte,

Consciente desta fractura,
Millán Picouto pretende a
sua recuperación desde o
próprio ensino salvando as
dificultades que se apre,
sentan. Unhas dificultades
que, ao entender de Luis
Costa, vefien dadas polo
descofiecimento desta tradición
musical entre a mocidade e pola
perda do elemento vocal, do
canto, entre as novas xeracións,
saturadas · cos ritmos musicais
imperantes.
Frente a estas afirmacións, Pi,
cauto entende que máÜa exis,
tir esas díficultades, a mecida,
de é perfeitamente capaz de
distinguir "unha sardana cata,
lana ou a música francesa como
distinta á que lle é própria". Da
sua experiéncia destaca que o
que se preci~an son ritmos mo,
vides para axeitar a música aos
seus ritmos vitais combinando
distintos elementos que teñen
un substrato histórico musical
dunha mane ira própria. "Non
se trata de reproducir o ante,
rior senón usar as bases tradi,
cionais para re , elaboralas e
criar unha cousa nova".+

A cantante de Skaparapid, de Valéncia.

Bailando
toda a noite
contra o paro
Perta de 800 persoas
acudiron á festa
organizada pala
Asembleia de Parados
en Vigo
As pancartas penduraban no campo
de futbito da asociación viciñal de
Lavadores pedindo emprego e dig,
nidade para todo . Eran o decorado
do concerto que erviu de remate da
Marcha Galega contra o Paro, arga,
Hada pala Asembleia de Parados.
Esta organización de persoas sen
emprego de todas- as idades partí.u
dunha iniciativa da CGT e da CIG.
Ao ar libre, xa que a noite convida,
ba, actuaron cinco grupos diante
d~ público que chegou ás oitocen,
tas persoas. Como era lóxico nun
concerto polo paro, houbo moitos
que non tiñan diñeiro no peto para
pagar ?S mil pesetas de entrada e
que esperaron a que a festa comeza,
rapara entrar de balde. Mália o re,
traso que friu o
concerto, tanto
o organizad re
como o público
quedaron sati fe¡,
to desta celebra,
ción.

A fe ta comez u
ás oit e media da
tard cand xa
vária dúcia de
persoas ocupaban a stup nda finca
da asociación do bairro vigués d
Lavadores. Formacións como Skapa,
rapid, de Valéncia, ou Patato, de Eus,
kadi, espertaban moito entus.iasmo
xa que era a pritneira vez que actua,
ban na Galiza. Por iso, público che,
gado de Santiago ou da Coruña dei,
xóuse notar na festa. Perto de oito,
centas persoas ocuparon o campo de
futbito nos mellares momentos da
festa. Abriron o concerto os galegos
de Desfeita e Nenos da Revolta ás on,
ce da noite. Seguiron os madrileños
de Habeas Corpus e, despois, Skapa,
rapid, que colleitaron moitos aplau,
sos. Mália que nengun dos grupos
excedeu b tempo da actuación máis
do marcado, eran as catro da mañán
cando os Potato, grupo básco con ca,
torce anos de táboas as costas, sairon
ao escenário. O regga.e e o ska fixe,
ron bailar a todos os que ainda non
se rendiran, e mover os pes aos que
xa estaban cansos. A festa rematou
ás cinco e media da mañá deixando
atrás pancartas e o esforzo da organi,
zación, que correu a cargo da asem,
bleia e dq catálogo Sons de Loita, pa:
ra que todo sair_a ben. +
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Acusan ao proxecto de "política malintencionada e fenómeno perturbador". Na fotografia, Celso Parada en ºOs parios dq memoria".

-0- CARME VIDAL

Teatro do Atlántico, Produccións
Teatra.is do Sur, Teatro do Mor,
cego, Teatro de Ningures, Tanxa,
rina, Uvegá, Chévere, Teatro Ga,
lileo, Ollomoltravfa, Librescena,
Áncora Produccións, Teatro do
Aqui, Teatro do Adro, A Facto,
ria, El in r Teatro, Espello Cón,
cavo, Talia Teatro, Catrabuxa
Teatro, Balea Branca, Sara ela e
Teatro Kaos, on as compafiia
asinantes do manifesto, entre as
que se encentran as máis repre,
sentativas dos último anos da es,
cena galega. Consideran un "feíto
perturbador" que o CDG repre,
sente en español abandonando
"un dos eus princfpios fundado,
nais como é o emprego do idioma
galega nas suas montaxes".
As compañías teatrais acrecen,
tan a sua crítica dicindo que se á
fin se materializa o proxecto sen,
taria un "perigoso precedente de
cara ao futuro en vista de que
lonxe de estarmos nunha situa,
ción de nonnalización cultural,
vivimos nunha situación de
anormalidade cultural e lingüís,
rica como o proba o feíto de que
unha institución galega renúncie
ao uso da sua própria lingua".
Entenden deste xeito que se está
a abandóar o esforzo de vinte
anos do mundo do teatro, tanto
privado como público, por con,
tribuir ao "asentamento do uso
do galego na nosa escena, per,
mitindo traducir a todo tipo de
autores desde Shakespeáre até
Lorca". Exixen así que o CDG

- -----=- -- -

- ~--

"renúncie ao proxecto referido,
retomando <leste xeito o espírito
para o que foi fundado".

Confianza na profisión
No remate de cada representa,
ción da última obra de Teatro do
Aqui, ,Rastros, un actor se adian,
ta no cenário e fai partícipe ao
público da oposición da compa,
ñia á montaxe en español do
CDG. "Ten un sentido testemu,
fial, a escena é un dos cauces
máis axeitados que a xente do teatro ternos para dar a cofiecer as
nosas opinións" anota Roberto
Vidal Bolaño, autor, actor e director de Teatro do Aqui. "Non é
tanto o número de compañias
que apoian o manifesto o que importa senón o papel que xogan
no teatro galego actual. Moitos
xa nos tiñamos manifestado a tí,
rulo individual pero é moi positivo que as compañías se unan
nesta iniciativa" engade o director para quen o listado deixa á
vista o protagonismo destas com,
pañ.ias no panorama dramático
galego. O malestar creado pola
decisión da Consellaria de Cultura e o CDG está a· provocar o
rexeitamento dentro do sector
pero, ao dicer, de Vidal Bolaño
"escoitase tamén, non desde os
próprios profisionais, senón des,
de outras franxas_ e sectores sociais que se vai manifestar a oposición nas próprias representa,
dóns que se fagan en español".

Teatro do Marcego prepara un Lazariño de T armes que estreará o dia
29 na Feira do Teatro. Celso Para,

-- - ___ -:., -- -
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da defende que toda obra se pode
traducir ao galega e que sexa o
CDG quen renegue da posibilida,
de e represente en español reflexa
unha "política malintencionada,
tamén no que to~a á xestión de
cartas públicos, e un fenómeno
perturbador coa própria história
do teatro galego na que introduce
unha contra.dicción a maiores. Vai
ademáis contra os princícios fun,
dacionais do Centro Dramático".
"A profisión por completo está en
contra d9 proxecto, así o manifes,
tau a Asociación de Actores e a
maioria dos profisio~ais que saben
que non obedece ia presupostos ar,
tísticos senón políticos" engade
Parada ao tempo que bota por te,
rra o argumento esgrimido polos
xestores do Centro de que "non
podían deixar pasar unha xeración
de actores e directores sen repre,
sentar a Valle, razón case parnasiana, cando se está a ver que os tra,
balladores do teatro néganse
maioritáriamente a. participar no
proxecto". En adiante celebrarase
unha reunión das compañías co
fin de aprobar novas iniciativas
que fagan público o malestar qo
teatro galego.
Xúlio Lago ten en cartel con Te-

atro do Atlántico a obra de García
Larca O amar de don Perlimpin e
Belisa no seu xárdin. "Hai unha
expresión rotunda contra a ini,
dativa no sector. O CDG, o seu
director, o conselleiro, e o mes,
mo presidente están negando a
realidade do pensamento do país
que se opón a que o centro públi,
co represente en español" mani,
festa Xúlio Lago valorande> que

do li~tado de compañías pódese
tirar que "o máis representativo
da história do teatro contempo,
ráneo deixou ver a sua posición
negativa á política do Centro,
practicamente toda a xente que
fai teatro oponse ao proxecto".
Como outros representantes de ·
compañías profisionais, Xúlio La,
go anota que se continuan producindo baixas no reparto elexi,
do polo Centro e sinala que ulti,
mamente chamaron a actores de
dobraxe qu,e nunca _traballaran
en escena para cobrir baixas pero
rexeitaron participar no proxecto. "Confio na profisión para que
as pezas non se representen en
español unha vez comprobado o
empeño-irracional e pechado das
institucións, estase a ver que a
opinión maioritária do sector es,
tá a ser desouvida por quen go,
vema no teatro público" critica
Lago para quen iniciativas como
a das compañías debían ter "unha consecuéncia: que non se fa,
ga. Vanse aesenvolvei máis ini,
dativas neste sentido porque entendemos que o CDG tiña que
ser a expresión xenuina de en
que lingua se ten que facer o tea,
tro . Cúrnprense vinte anos de
construcción lenta e difícil do
noso teatro que tiña claro o tema
da lingua até que aparece este
extrano fenómeno que fai absurdo todo". Engade o director de
Teatro do .Atlántico que a "explicación da excepción é rexeita~
da e só falta que as institucións
implicadas paren o proxecto"
A Factari.a Teatro está a levar a es,
cena a obra de Edward Thomas A

Casa da América unha obra que
xira "precisamente arredor dunha
reflexión sobre o país no que esta,
masa viver e sobre a nasa própria
identidade" ao dicer de Cristina
Domínguez, directora da obra.
"Na profisión hai a vontade de
presionar para que non se repre,
sente a obra en castelán, antes se
manifestaron os actores e outros
profisionais e que agora o fagan as
próprias compañías é lóxico por,
que estamos apoiando o noso futuro" sinala Domínguez que ere
que a opción do CDG é errada
"tamén pola sua própria supervi,
véncia". A directora da Factoria
entende que "este conflicto non
se produciría en Catalunya pero
quen está a tomar estas decisións
terá que dar conta no futuro. Está
tendo unha grande repercusión
no, mundo da cultura porque o
proxecto de reprsentar en español
é unha amenaza que cae sobre to,
dos nós e debía ter ainda maior
r~percusión social".
Para Vicente Montoto, de Uve,
gá, a toma de postura pública do
sector deu como resultado "que o conselleiro tivo que comprometese a dicer que será unha excep,
cionalidade". O manifesto supón,
ao seu·ver, unha maneira de "po,
ñer en comun algo que ven sendo
realidade desde hai moitos anos,
o compromiso con este país que
ainda ten moito que percorrer pa,
ra chegar a sua normalizac.ión
cultural. O texto só fai responder
á realidade das compañías profi,
sionais galegas que levan man~
rendo o teatro e o seu desenvol,
vemento sempre en galego". •
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Coordenador do primeiro Dicionário Conceptual Galega
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'O dicionário conceptual está pe~~adO para querl.ten·a ide~e -busca a palabra'
· '*PAULA CASTRO

Como nace o proxecto deste
primeiro "Dicionário Con·c ep ..
tual galego"?
O traballo ini~iouse para dar res, ~
posta ás demandas de distintos
ámbitos do ensino. Habia ·un xor,
naI en Ourense, "Galicia", .no
que uns mestres publicaron uns
traballos moi interesantes falando
da necesidade dun dicionário no
que os rapaces tiveran a posibili,
dade de ver, no seu conxunto, en
campos, famílias ou por significa,
dos os grupos de palabras. Oaí
partiu a idea, pero á hora da ver,
dade o que estamos recollendo é
unha tradición moi anterior, eon,
cretamente do Pai Sarmiento:
Unha persoa que sempre amosou
unha grande preocupación _pala
língua galega e que ·entendeu que
a única forma de que os mestres
fosen capaces de coñecer o con,
texto no que estaban ensinando
era asociando as palabras por fa,
mílias. Máis tarde, cando o traba,
llo xa estaba moi avanzado atopei
un texto manuscrito de Vicente
Risco, que estaba no Museu de
. Pontevedra, sobre un proxe~to de
dicionário ideolóxico, o que de,
manstra que tamén el estaba pre,
ocupado por esta idea.

Dando clases cm~o lnestre. de :Línguá españ~la nun centro de C~e, Manuel Quintáns re,encontrouse
coa .sua propria realidade: o_s _rapaces tiñan que aprender unha língua n~ que non falaban, o castella,
~o, des4e unha óptica allea. Para evitar que a história da sua infáncia se repetira -"debin ser o últi,
mo dos cas#gados do seminá._rio por terme áfop~_do máis de .tres veces falando _en galego cos meus
compañeiros" - artellou unha; metodoloxia ·'que faciljtara_a aprendizaxe.- Pt;díulles que recolleran fa..
mílias de palabras, de ofícios, de materiais ••• para logó'''.fa~er a tradución, ainda que en moitos casos
non chegaron a atopala. Daí xurdiu a idea de elaborar qn dicionário conceptual galego, que logo de
moitos anos_de traballo, recóllese en oito tom?s qpe veñ~ti de ser publicados P<?r Xtf.n tanza Editorial.
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Parte dunha óptica etnocen,
trista á hora de artellar os cam,
pos, por que opta por esta pers ..
peitiva?
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O esquema empregado no dicionário ideolóxico do castelán de
Julio Casares parte de duas con,
ceicións fundamentais para ex,
plicar o seu mundo, a relixión e o
universo, mentres que o ser hu,
mano figura só como un elem nto máis dentro do univer o do
seres orgánicos, do que el chama
animais racionais frente aos ifra..
cionais. Para min o ser humano é
o centro do universo, todo fun,
ciona arredor del neste mundo.
Toda o que significa o ser huma,
no, coas suas características, a
sua realidade, as relacións de
convivéncia que dan lugar á cria,
ción de institucións como a fa,
mília, a casa, a parróquia, a facenda, a xustiza e demais. Pero
tamén é criador da cultura e aí
parto doutra tradición, do Gru,
po Nós, que é a de diferenciar
entre a cultura material e a espi,
ritual. O home crea as duas e
dentro da cultura material estarla
o mundo da alimentación, a agri,
cultura, a caza ou a pesca, da cut,
tura da indústria os oficios, o c°'
mércio e o transporte ao igual
que a saude, o vestido. No que
respeita á cultura espiritual ato,
paríamos a relixión como unha
criación do ser humano. Neste
sentido, será para alguns cierna,
siado progresista pero a idea
quer ser sobre todo antropolóxi,
ca, por iso do lado desta estarla a
arte, a música e por suposto o
mundo da relixión e das crenzas.
A língua perrnfteno organizar a
realidade que nos rodea como ga,
legos dunha maneira comprensi,
va de xeito que poidamos comu,
nicarnos. Corno protagonistas vivimos nunha xeografia determi,
nada nun contexto histórico de,
terminado e ese mundo é comu,
nicábel coas nasas ideas através
da nasa língua. + ,
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A estrutura dun didonário
con_c eptual é c9mpletanienfe
distinta á de un dicionário ce..
mun ou enciclopédico: -Alén-desas diferéncias no artella-..
mento,. cales son as aportació~~
que fai a réspeito. dos o_u~ros?
O dicionário c~rr{uñ 'é. ~- <licio,
. nário alfabético qu~~s9!~enta ph
·,-blemas de palabras que se teften ·
· que coñecer prevíamente. Só po,
do empregar o dicionário dunha
língua se a coñezo. Seri embargo,
o dicionário c_onceptual p~rte
dun suposto aistinto, xa que está
pensado para quen ten a idea pe,
ro non a palabra que lle permita
plasmala por escrito. A nível téc,
nico, os lexicógrafos discuten
moito se un dicionário concep~
tual pode prescindir do comun. A
· min paréceme que non e o certo
é que todos levan un ·comun para
solventar os problemas específj,
cos. O ericiclopédico é o comun

Aparecen nomes próprios, de
persoas, de deuses, de lugares, de
concellos, parróquias ou ríos. En,
gadin estes elementos porque pre,
tendia que aparecera como ele,
mento organiiador de toda a rea,
lidade a língua.

pero aporta unha série. de ele,
m~ntos descriptivos, na vez da ·
definición. O dicionáriQ concep,

tual aporta -unha ousadfa que
ainda non sei como se -vái acoller
por parte da xente- todo .un léxi,

co que pertence, segundo a conceición tradicional da lexicogra,
fía,. ao dicionário enciclopédico.
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Emílio Lavandeira,' propano para un milagre
Nos primeiros 60, Emílio La,
vandeira (1934) sacaba na
prensa dé Compostela uns diá,
- lagos filosóficos maiormente
entre parcos da feira ·de Santa
Susana e sobráballe -unha liña
·. para definir _un tipo, como lle
·pasaba ao Castelao modernista.

"

-

men e decretár-onlle o San
Martiño á compañia .de pensa,
dores do unto. Aquela foi a ra,
· .zón verdadeira do nacimento
de Emil~o Lavandeira fotógrafo
p~ro se alguén cakulou que po,
deria _pu rifica lo pola via do .
grande angular, non as debia
pensar porque no novo oficio
Pero tanto afinou na fachenda · resolveu cambiar os porcos po,
dos bigodes dos cochos, no' mi,
las sotanas.
rar pícar'o e' na retranca con,
densadísima dos bocados que
A agonia que pasou o clero ce,
comezaron a atoparlle parecí, ·
bón do alto franquismo por ag,
dos coas autoridades do Régi,
gionarse ·tena Lavandeira metí,

...

da nun caixón de negativos:
desfile de bendicións atléticas,
a piedade a reacción, o traxe
tal.a r de tergal, os coengos en
vespa, os tonsurados modernos
do Opus con guitarras e cocacola, a producción do Escorial
de plástico en série. A colección de ·debuxos que ven de
apresentar en Compostela é a
filla expresionista daquel tem,
po _de corredor negro, a actuali,
zacion milenária do pentecos,
tés con propano e o peto en
moeda única. +
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partir do século XII cobra
importáncia unha mentalidade anovadora que pro-cura a liberdade do indivíduo, a
forza da natureza e a liberación
do mito do pecado que tiña aferro Hado o espíritu das xentes.
Unha espécie de racionalismo
esencial tenta suavizar a opresión
feudal ao tempo que arremete
contra o inmoral e hipócrita das
mensaxes eclesiásticas. O incipente mercantilismo e a independéncia económica estimularian o
individualismo e a nuclearización
da família, dándolle chance á
criación dunha situación xurídica
(a participación das féminas na
reconquista e repovoacións tiñan
moito que ver tarnén) que igualaría á muller co home .ao menos
no que se refire a direitos de herdanza.
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O amor e
a muller medieval
*

XERARDO DAS AIRAS

Por frente disto, desenvolveríase
o mundo dos vilaos no que a
muller vilá, casada ou solteira, se
ocuparía 9,unha numerosa prole
e atendería ao home, á casa e á
facenda, ademá.is de colaborar
nos labores do campo (semente,
sega, recolleita, vendima ... ) durante a primavera e o verán. O
contacto.entre o nobre prendado
dunha pastora ou campesiña idealizada (tomando da antigüidade
clásica e dos salmos) tamén vai
ser un tema recorrente dun subxénero das cantigas que recibe o
nome de pastorela.
·

O amor trovadoresco tenta
transformar tarnén a realidade
imperante de pasividade fernini,
na convertendo á muller (dotada de moralidade) en núcleo de
recuperación da personalidade
do home que se enfrenta contra
o autoritarismo moral ( eclesiástico) e patriarcal (da vella família petrucial) e contra a negación das liberdades individuais
(feudalismo).
O chamado amor cortés torna o
nome da corte señorial sendo as
súas notas predominantes a sinceridade e a lealdade ( fidelidad e), constituíndo a través das súas manifestacións literárias unha
especie de ars amandi da sociedade feudal imperante. Os princípios e costumes feudais van ser,
en princípio, a causa do xurdimento desta teoria amorosa que
tamén se verá moi influenciada
por tratados clásicos da arte amatória e de elementos culturais,
sociais, políticos e relixiosos que
ao se combinaren contribuirían a
criar esta idea (idealización) da
mullere do amor. Nesta espécie
de conquista social ferninina te,
rfa tarnén moito que ver a permisividade eclesiástica no aceso aos
mosteiros de damas da alta sociedade e o desenvolvemento do
culto á Yirxe da man dos cistercienses. I to serviría para prestixiar e categorizar p iüvamente
á muller ao considerala capaz de
xercer domínio e seño.r(o.
O amor corte ano, como xa
apontamos, toma a súa idea bási,
ca de conceptos relixiosos e dos
valores xerárquicos da sociedade
feudal, considerando á muller como un ser superior e adaptando a
mesma postura social que o vasalo (home namorado) ante o se,
ñor (a rnuller). Mais a amada
non é chamada muller senón dama, apelativo este que aparece
caracterizado nos poemas baixo a
forma de mia senhor tornada do
provenzal midons ou sexa meus
domino. Outras formas e ideas·poéticas que inciden neste aspecto
tamén proveñen da terminoloxia
feudal do rito simbólico da vasalaxe e da homenaxe trasvasadas
ao amor. Así,' prodúcese un xeito
de defensa cabaleresca da dama,
servir significa amar, estar namorado .e facer xuramento 'de amor
e fidelidade (vasalaxe) esixe ade,
rnáis dunha prenda (pano, .fita,
alfaia ... ) un locus sagrado ( eno ·
sagrado), un edifício relixioso, ·a
preséncia de Deus, dos santos, da
Bíblia ou das relíquias. A muller
cortesana representa, pois, con
todo os seus matices, o ideal cabaler~sco da época.

xiosa gozaría na súa reclusión cenobial do contacto co entorno
divino. A costura, o fiado, ·o cosido, o bordado, tanxer instrumen,
tos, cantar, danc;ar, xogar ao xa,
drez, pasear a pé ou a cabalo, asistir aos ofícios relixiosos, cumprir
coas abrigas conxugais e de protocolo, etc., ocuparían boa parte
do tempo da muller nobre ou cor,
tesana. -Este acceso das mulleres á
cultura poético-musical da época
había dar tamén a figura das xograrescas, cuia existéncia non se
detecta en Galiza pero que foron
defendidas no seu ofício por algúns trobeiros.

A atmósfera de liberdade, a participación das mulleres nas repo- ·
· voacións, os ·numeroros exércitos
- mobilizados e sobre todo o Camiño de Santiago, habían botar ás
rúas, pausadas ou acampamentos
a unha rnanchea de mulleres que
UJ
z<( se gañaban a vida -practicando a
oUJ venda · (acibechetras, cereiras,
Vl
medalleiras, cuncheiras ... ) ou o
Vl
'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::-:------'~ troco, o ·engano ou o qarraganismo (amancebándose con cregos)
que tantas discusións e tanto esforzo lle cÚStaiía á lgrexa erradi:
-car. Outros oficios exernidos por
mulleres, relacionados tamén co
fluxo peregrinatório oU viaxeiro
eran os de hospitaleiras ou criadas de servir nas albergarias e
pausadas <los camiños~ Tentando
crebarlle o voto de castidade aos
peregrinos ou buscando unha
parte da soldada ou botín do mi,
lites xurde unha pléiade de loucas
mulleres (prostitutas) e sol.da.deiras
(de soldo e soldado) cuia actitu,
de se xustificaba (e así admitía
o estamento relixioso) de igual
Sen embargo, todo isto semella
apunta mellor cara un certo iguaxeito que o do mercenário. A
un artifício idealista pois no seu
litarismo no estatus social; n~ de
mesma Igrexa consideraba que
amigo non só minguan xa os astrasfonfo subxace non só o amor
pectos espirituais da- am~ga (a
facían mal exercendo este trabaideal e platónico por unha dama
puella/moza imponse sobre a dóllo só por pracer ou enganando
aristocrática, senón que o feito
coa súa falsa apariéncia ao se
mina/dama e a coita é o sentide ser casada e representante do
adubiaren e enfeitaren en dema,
mento predominante) senón que
domfnio ou do poder, levaba a
sía. Sen embargo, non se vía tan
mesmo por veces aparece desprosituacións de enamoramento de
mal que cobrasen por el, pois
veída de toda consideración no
facto e mesmo de infidelidades
que semella a antesala das canti,
ademáis de preocuparse polo traconxugais reflectidas nas canti,
ballo tamén poderían redimirse
gas de escarnio ou maldicer nas
gas con alusións pexorativas ao
algún día. Esta xustificación viña
que non se salvan de críticas e
seu marido. As situacións sentidada pala valoración do traballo
pullas, tanto se son cortesanas ou
mentais poden aparecer así, che,
á que xa aludimos, pola necessida,
relixiosas. Porén, a poesía galega
as de complicacións como a
de, pola recta intentio que as modeste tempo trata e analisa temas
existéncia de dous amantes, o
vía e pola preocupación que
como o do desengano amoroso
rexeitamento de un deles, a di,
amasaban polo ben común. A na,
por veces exultante, melancólivulgación de secretos amoroturalidade con que .se acollfa este
sos ... O marco de liberdade e as
co, bt!cólico ou escéptico nas_súofício vén indicada pola moda
as variantes cortesanas e campecaracterísticas do amor nesta
que ·adoptaron as amas da casa,
siñas e por veces escandaloso, inépoca habían contribuir en moivestindo as toucas azafranadas
sultante, promiscuo, rnarxinal ou
to a isto, sendo así que o chamacoas que El-Rei mandara distinhipócrita, nas variantes de ·escardo amor cortés, máis próprio da
guir ás prostitutas. ·
nio e de maldizer.
poesía occitana, tamén tivese
como finalidade a unión física
Entre unha rnanchea de abade- .
A muller nestes tempos estaba
dos amantes (joi).
·sas e abades luxuriosos, de monapreixada polas disposicións le,
xes cortexando damas ou de ho,
gais e polas eclesiásticas que a fa,
A muller nas cantigas
mes facénd0lle as beiras a novícían herdeira do pecado de Eva.
cias, todos eles e outro máis rede amor galegas
Sen embargo, o periodo medieval
collidos nos poemários medie;
é demasiado longo como para
vais, sobrancea a figura da soldaNas cantigas de amor galegas tapensar que en todo el se dese esta
deira galega María Pérez Balteimén a rnuller vai alcanzar un cersituación. A muller cortesana lera a quenas cantigas, xustifican,
to grao de idealización, ainda que
varía unha ·vida fácil e de luxo, só
do todo antedito, ergueron á caa estrutura social de parentesco
para os privilexiados do entorno
existente en Galiza nesta época
tegoría de personaxe histórico.•
do poder feudal e a muller reli-

A poesía galega <leste tempo anali~a

temas como o do desengano amoroso
por veces exultante, melancólico ou
escéptico nas súas variantes cortesanas
e campesiñas e por veces escandaloso,
insultante, promiscuo, marxinal ou . ·
hipócrita, nas variantes de escarnio e
de maldizer.
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O COQdeL
Terra sen amos
N2 7. Maio de 1988.
Prezo: 100 pesetas.
Edita: Asociación de Amizade galego-cubana
Francisco Villamil.
A visita de Xoán Paulo II a Cuba centra boa
parte dos artigas <leste novo número da pu-

blicación que apresenta o discruso de benvida de Fidel Castro, unha "conttacrónica" de
Femando Vilaboa, unha análise d~ colonialismo español en
C~ba escrita por
lñaqui Solla e un
artigo sobre os
brancas e negros
na illa. Ó cónsul ·
en Compostela,
Luis Felipe Vá.zquez dá, nunha
entrevista "grácias aos galegas
por defenderen
odireitodo
pavo cubano a
decidir o seu destino sen interferéncias". Ángel Aranda escrebe sobre o bloqueo de medicamentos e Xosé Olllazo fala
da reafirmación da "via socialista" no V
C.Ongreso do PCC. Andrea Benites-Dumot,
do grupo de apoio ás Nais da Praza de Maio,
reflicte sobre os vinteun anos de loita na
Arxentina. Ademáis, as habituais seccións
de actividades e convocatórias. •

Arte y Parte
NI! 14. Abril, Maio de 1988.

Prezo: 1.500 pesetas.

Número de despedida na dirección da revista de Miguel Femández-Cid que pasa a se
facer cargo do CGAC. Críticas das exposicións de Manolo Millares no Auditório de
Galiza e da de Víctor Vasarely que está a
pasar por várias salas do país, entre elas as
do próptio CGAC. En canto a artistas galegas, a revista recorre a obra dos tres bolseiros de Unión Penosa
no 1995, Xoán Anleo, Pamen Pereira
e Antonio Murado
. T amén as mostras
de Anxo Cerviño
e Vicente Blanco
-que estiveron
expostas en Pontevedra e Santiago- e a dos gravados de Manuel
Facal, aberta na
Casa da Parra campaste~
lana, están recollidas neste número da publicación que dá conta asimesmo da estadia
das esculturas de Francisco uiro na galería
Clave de Múrcia. O tema central do número é "Arte e confección"; a arte sobre a
moda, o tecido e o ámbito do doméstico
feita maionnente por mulleres.•

Ó Correo da Vnesco
NI! Abril de 1988.

Prezo: 620 pesetas.
Director: Adel Rifaat.
Edición galega: Xavier Senin.

A entrevista to afamado escritor brasileiro
Paulo Coelho acae ben ao tema do último
número da ·revista: o alén. Repásanse asi
unha manchea de culturas ao entender que
ninguen pode fuxir da perg1,mta d9 máis
alá. O enraizamento no cotiá en Africa, o
sobrenatural na China, a reencarnación na
India, o infemo, paraíso e purgatório en
·
relación ca castigo no Occidente medieval
e a Igrexa ou mesmo a concepción
materialista do
alén son algunhas
das perspectivas
analisadas. Complétase o estudo
con relatos de
experiéncias "do
outro lado". A
crónica de
Federico Mayor reflicte_
nesta ocasión
sobre "África e o mundo". Na
série Zona Verde danse pistas para pular
por unha ecoloxia doméstica e en Património paséase polas "misteriosas Liñas de
Nazca" no Peru.t

.
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BOROBÓ

O Borrell, da Primeira Internacional
O noso Borrell" asistéu xa ao I

Congreso Obrero de la Regi.cfu Es,
pañola, da Asociación Interna,

)_,

ci<?nal de T raballadores, celebra,
do no teatro do Circo de BaFce,
lona, durante unha•semán, 18/26
de Xuño de 1870. Foi Borrell un
·· dos-catro delegados que repre,
sentaban á Sección Central, ou
de Madrid, da AIT; ou sexa a
histórica Primeira Internacional,
a de Marx e Bakunin, para a cal
España enteira non pasaba de ser
unha rexión máis, dentro do seu
ideário e organización universal.

a

outros delegados de dita
ección Central foron
rancis_co Mora, Anselmo
Lorenzo e Tomás Gonzalez Mo,
rago. Mora era o primeiro secre,
tario da Sección da AIT, creada
en Madrid polo deputado baku,
ninista italián, Giuseppe Fanelli.
Logo, escorado cara o marxismo,
sería Mora, xunto con Pablo Igle,
sías, principal fundador do PSOE.
En cambio, Lorenzo e Morago,
serían puntais do anarquismo, do
que o exemplar Anselmo acaba,
ría senda o seu respeitado e ~º'
derado patriarca, mentres que o
grabador Tomás foi o modelo dos
exaltados, que dabondo surxirían
no campo ácrata.
Anselmo Lorenzo, no seu impar
libro, El proletariado militante,
presenta ao xoven Borrell fa,
cendo propaganda da Interna,

nil desempeñou o xoven Borrell.
cional nunha típica carrala ma,
Dun xeito singular ao ser o pri,
drileña.. xunto con Mora, Mora,
go e il: "rematou a velada Bo,
meiro asinante e defensor do die,
rrell que co seu aspecto case in,
tame da Comision encarregada
fantil e simpático, xunto coa
de tratar -da resistencia obreira.
gracia especial da sua linguaxe, _
arrebatou ao auditórfo" '(¿sería
Nese debate tivo enfrente, nin,
_polo se1:1 acento catalán?)
guén menos, ªº célebré te<:;edor
Josep Roca e Galés, criador das
primeiras, e xa fortes, aso,
Este Borrell, "oficial de xastre, era o máis mozo dos fun,
ciacións-e cooperativas obreiras
dadores [da Internacional
cataláns; un dos Varóns da Coo,
matritense] e o de espírito máis
· peración, cuxa extensa biografía
fino, e o de gostos e afeizóns
compuxen (Empresa Cooperati,
máis aristocráticas, isto último
va, nª 8 e 9. Madrid, VII e VIII,
quizais por razón do seu ofício"
1-980); formando parte da miña
suxire J.J. Morato ao trazar a súa
inda inédita Galería de revolu,
semblanza. O fino xastriño fora
cionários de antaño).
nomeado xa (na noiteboa de
1869) secretário da Comisión
oca i Galés, verdadeirade Correspondencia da "Sec,
mente, era o xefe da opo,
ción organizadora central provi,
sición aos .internacionais
sional de España" da AIT
naquil Congreso. Viña ser o li,
der- de diversas tendencias com,
Mais, o momento estelar de Bo,
plementarias: a política, a posi,
rrell ocorreu naquel Congreso
tivista, a cooperativista e a so,
Obreiro de _Barcelona, coa asís,
cietaria. Borrell doulle a réplica
téncia dun cento de delegados de
"digna e merecidamente", man,
Andalucía, Valencia, Aragón,
téndose o debate a grande altura
ambas Castillas, grande maioría
e a probándose o dictame defen,
de cataláns e ningún de Galicia.
dido polo xoven xastre _interna,
Foi, sen dúbida, ademais da pri,
cional. Quen, ao final do 1 Con,
meira, a máis importante asam,
greso Obreiro, foi elexido una,
blea de_traballadores reunida na
nimemente, xunto cos demais
Península, pola calidade e diver,
delegados da sección central,
sidade dos seus membros. Abon,
pra formar .o I Consello Federal
da follear as actas clise 1 Congre,
da RexiÓn Española da AIT.
so (publicadas, cun excelente es,
Cando a Partida da Porra asal,
tudo previo, por V.M. Arbeola)
tou, ao ano seguÍnte, o café on,
pra apreciar o brilante papel que
de os internacionais celebraban,

Q

¡o 2 de Maio!, o Te Fraternal
cos franceses. Borrell foi apalea,
do brutalmente e dende entón
desenténdese da loita social.
Así, ao decidir o Consello fe,
deral transladarse a Lisboa, pra
eludir a ptmecución da Interna,
cional polo Gobemo de Sagas,
ta, o elegante e culto artesán
négase a sair de Madrid.

o

ebeU mellorar o nível de
vida, ao abandoar o seu
·oficio. É un ""caso claro de
obreiro intelectual, tanto que
traduce a Balzac, e emprégase
ise ano nunha empresa monta,
dora de exposicións que o en,
vía á Exposición Universal de
Filadelfia de 1877; onde pudo
encontrarse, precismente, con
Roca i Galés, pensionado, á súa
vez, ,polo Fomento do T raballo
Nacional.
Faise ateneista, e o Ateneo en,
cárgalle o informe sobre El Sa,
lario que a docta casa presenta
á famosísima encuesta da Co,
misión de Reformas Sociais, en
1882. Pero, -no fondo, segue
senda anarquista, e como tal
polemiza, dez anos despois, con
Pablo Iglesias, sobre a cuestión
social na libre sociedade do fo,
mento das Artes. Por isto non
debe de confundirse a iste Bo,
rrell decimonono, . Enrique de
nome, co de hoxe que se cha,
ma Pepe.+

FRANCISCO

A.

VIDAL

O popular Bispo Santo
O caso é que San Gonzalo, o
Bispo Santo, oficialmente non
é santo, pois nunca foi canoni,
zado, pero a gratitude popular.
elevouno ós altares, polo que
· fixo en vida e o que deixou en
:herdanza para alivio dos <levo,
tos fregueses.

visaba o ¡:nar, e invocando a
protección do ceo, axeonllou,
se e púxose a rezar.
Os paisanos, preparados para o
que fixese falta · cos seus le,
góns, forcas e demais apeiros
de labranza, acompañaban in,
crédulos os rezos daquel vello
Bispo, de indubidable bonda,
de, e. de quen moitos coidaban
que xa ia chocho.

E é que a verdadéira santida,
de é a outorgada polos paisa,
'n9s, agradecidos polo ben
. que lles fan os seús heroes e
benfeitores.

P

U

nha das dúas grandes
obras de caridade foi a
fonte pa Zapata, onde, se,
gundo a ~dición, o Bispo fi,
xo abrollar auga escarvando
éoa sola da súa sandalia, preto
da igrexa de.San Martiño; pa,
ra que os enfermos de toda
caste, bebendo ou lavándose
alí, curasen as enfermidades e
sandasen coxos e tollidos.
Pero o milagre polo que.San
Gonzalo se fixo máis famoso foi
aquel no que este, sendo xa vello
e case cego, liberou á bisbarra da
Mariña luguesa dunha invasión
normanda. O bo do ·Bispo, fora
avisado de que as proas inimigas,
ocupando toda a franxa de mar
entre Ribadeo e a desembocadu,
ra do Masma, viñan enarboran,
do os seus estandartes de guerra.

O santo, vendo os ollos de te,
rror do pequeno grupo de cam,
pesiños que foran a pedidle axu,
da, reuniu a todos os fregueses
da vecindade para que se lle
unisen coas únicas armas que
podían servir de algo en tan ate,
rradora situación: a oración e un
bo refuxio arredado da costa.

C

oa piadosa freguesía de,
trás, o Bispo subiu a un
monte desde o que se di,

ero axiña, a devota e
incrédula freguesía
comprobou como se
operaba o desexado milagre:
Cada vez que San Gonzalo e
o seu pobo se axeonllaban e
rezaban un Pai Noso, ó er, guerse, desaparecía uñli.a da,
quela~ feroces naves; e así,
unha a unha, a base de pia.:.
dosas xenuflesións e a apura,
dos "Painosos", os temidos
barcos foron eliminados; ata que só ficou \lnha nave frente á
c_osta, coa irónica penitencia de
levar a nova do milagre polo
mundo adiante.
Posiblemente fose máis devoto
que, pola mesma arte milagrei,
ra, en vez de afundilos e-semen,
tar o mar de cadáveres que en,
grosaran as filas de Satanás, os
convertese a todos para mairo
gloria do ceo; pero nun caso de

apuro, ata os máis santos son un
pouco malvados co inimigo , e
non reparan nas futuras conse,
cuencias. Sen embargo, a xente
da bisbarra gardoulle o agrade,
cemento polos séculos dos sécu,
los, a pesar de que ninguén Pa,
pa de Roma tivese a ben conce,
derlle o favor da canonización.

A

tal punto se chegou con es,
te error e falta de -bo crite,
rio na cúpula eclesiástica,
que cando a finais do mil seis,
centos, 9 bispo mindoniense frei
Sebastián Arévalo, tratou de re,
tirar o seu culto, "por non estar
beatificado", dando orde de que
as imaxés consagradas á súa fi,
gura pasasen a tomar o nome de
San Nicolás ou San Rosendo, a
muliña que o leveba percorr~n,
do a diócese con tal consigna,
volveuse brava e tirouno de en,
cima de si, negándose a trans,
portalo, ata facerlle comprender
o seu erro; e el, entón, _recapaci,
tou e exhortou ós fieis a venerar
a aquel Santo, "de culto inme,
morial por consentimento dos
pobos e aprobación dos Bispos".
-Predicádeo nos días de Pen,
tecostes, pois un, que con pru,
dencia humana procurou esvae,
lo, veuse precisado, por Provi,
dencia Divina, a confirmalo.
(Deixou escrito).+

Ca
V
na e

X.M. Núfiez Seixas
'A emigración foi
fundamental nos
procesos de
modernización social'
Son lector habitual de ensaios.
Agora estou lendo o último de Mar,
cos V alcárcel, Frontera Sur de Horá,
cio Vázquez Rial e tamén vários li,
bros de históri~ contemporánea.
Que recomenda ler?

Ca

este

G

Gosto en especial da literatura hffi,
panoameÍicana e recomendaría co,
mo clásico El Aleph de Borges. Para
os amantes do ensaio con calidade
indicarialles a obra de Otero Pedra,
yo, canto ao xomalismo literário
convidaría a ler a obra de Manuel
Rivas e tamén a de Cunqueiro.

Veri
RCI)

o

Ven de publicar Emigrantes, ca,
ciq_ues e indianos.
T entei un achegamento a un dos
grandes temas da nosa história por,
que tanto a emigración como o re,
tomo están presentes en calquer in,
vestigación contemporánea. Ofrezo
unha perspectiva comparativa con
outras experiéncias europeas na que
trato de ver a interacción que se da
nos emigrantes coa sociedade gale,
ga e en que medida contribuiron á
modernización social e política.
Mostro que a emigración foi funda,
mental nos procesos de moviliza,
ción, nomeadamente no campesi,
nado, e na conquista do poder lo,
cal. Tivo moita repercusión n ar,
tellamento da sociedade civil.
Vostede pergúntase polos
zos e benefícios.

prexui~

Mellor seria que nunca se tivera
producido pero, sobre o feito, hai
que dicer que boa parte dos fenó,
menos sociais e políticos renova,
dores anteriores á guerra civil te,
ñen o pulo da emigración. Cómpre
recuperar· a sua memória presente
ainda en moitas obras públicas que
conforman un património que é
necesário coidar.
Queda moita documentación fóra
do pais?
FÍxose público moito material da
Académia Galega que estaba pe,
chado, hai fondos bos na B,ibliote,
ca América e no Consello da Cut,
tura están microfilmando moitas
publicacións. O património de
Cuba está nunha situación de ur,
~éncia. Ao governo interésanlle
máis os votos que manter a memó,
ria que está espallada. •
Ourense, 1966.
Obras: O galeguismo en América, Historiographical Approches to Nationalism in Spain e O
_nacionalismo galego (con Beramendi).
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· Un bon dia. para solta.rse
Hai quen fala galego ás veces ou
quen gosta de falalo cando o interlocutor tamén o pratica ou é
de confianza, pero non se atreve
en ambiente castelán. Ten medo a que lle coloquen un par de

etiquetas enriba. Pois o Dia das
Letras Galegas pode servir de
disculpa para soltarse. Para dicer, como o poeta, eu falo galega porque si, porque me peta e
me dá a gaña.•
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

··········································~································
Copercoillie
están o
Venres 15
na CORUÑA.

Tamén na
Coruña von

estar, dentro
do ciclo

Mú•ica con
raice•,
Richard
Galiana, o
Venres 15, e
Ray Ban-eto,
o Luns 18.

Boiro

Cama riñas

•TEATRO

•TEATRO

TROVAOOR

TROVAOOR

O Domingo 17 ás 20,30 a
Casa da Cultura acollerá a
actuación do grupo de teatro Galileo que representará,
baixo a dirección de Pedro
Rubin Garrido, Trovador.

O Sábado 16 ás 20 h, na
Casa da Cultura de Ponte do
Porto, o grupo de teatro Galileo, baixo a dirección de
Pedro Rubín Garrido, apresenta a obra Trovador.

•MÚSICA
ÜFELIA NIETO

• CHARLA-COLOQUIO

A agrupación l(rica Ofelia
Nieto .actuará o Martes 29,

'OGALEGO

•MÚSICA

•TEATRO

babeo a dirección de An·
tón de Santiago, no teatro

Da normalidade medieval á

RECITAL HOMENAXE

•MÚSICA

SEMANA DAS LETRAS

MARIA 00 CEO E
ALFAMA

SEMPRE UBU

Edici6ns teatrais do Sur representará, o Xoves 14 ás 21,30
h, na Casa da Cultura, a
obra de Alfred Jarry Sernpre
Ubú. O Domingo 17 os alunos do CEIP representarán,
tarnén na Casa da Cultura,
"A Lebre das Ánimas", "Pepiño ven de Fráncia" e "fü
troitas". Entrada de balde.

•TEATRO

A Coruña

A

• EXPOSICIÓNS

O grupo teatral do Instituto
]. Carballeira presenta "A
gran noite de Fiz" de M.A.
Murado, no salón de actos o
Sábado 16 ás 22,30 h.

sias. Aberta até o Xoves 21.
DE CRÁNEO
Está aberra na Domus a exposición de imaxe e son De

Cráneo.

situación actual" é o título da
interesente mesa-colóquio
sobre a língua na que interveñen X.R. Freixeiro Mato,
CAPERCAILUE
M! Pilar Garcia Negro e
C.P. Martínez Pereiro o
O Venres 15 no Palácio de
Congresos ás 21,30. Venda - Mércores 20 ás 19 horas no
Salón de Actos do Centro de
de entradas, desde 2.000
Ensinanzas a Distáncia.
pta., en Discos Portobello.
Información e reservar no
•TEATRO
telf. 981140 404.

Rosalia Castro.

MUTEÉNROE
O Venres 22 terá lugar no
Forum Metropolitano a actuación do grupo Muteenroe.
Concerto org~izado pola
A.C. Alexandre Bóveda.

ÜTERO-YGLESIAS

RICHARD GAL!ANO E
RAYBARRETO

Na sala Miguel González
Garcés, exposición de pintura de Xesus Otero-Ygle-

Richard Galiano ha estar
no Forumetropolitano o

Carteleira
IEJf'_HAMAM· O BANO TURCO. A histó,
ria dun italiano que
namora de Estambul. Clá 'i a clkula d ini iación ocidental ao
ter eiro mundo que esvara n postal turfstica.
~A

A Biblioteca Pública acolle
durante estes días a exposición dos últimos traballos
de Miguel Carballo. Comprende, entre outros trabaLlos, óleos sobre lenzo, cartón e madeira, acrílicos sobre cartón e táblex.

O Sábado 16 ás 21 h, terá
lugar na Casa da Cultura o
concerto de fados a cargo
dos grupos Alfama e Maria
do Ceo. Entrada de balde.

• ACTIVIDADES

GRAN NOITE DE FIZ

MIGUEL CARBALLO

O Domingo 17 clausurara:
se a exposición de pinturas
de Víctor Vasarely, criador
da op~art e da arte cinética.
A mostra abre no Museu
Provincial:

A Cañ.i.za

SUA MAXESTADE MRS. BROWN.

História da as endéncia que s bre a raifta
Vitória d Inglaterra tivo o eu asistente John
Brown.

~HERDARÁS ATERRA. Un terranence
viuvo, con tres fillas, fai as panixas e dá lugar a un drama que lle serve ao director para explicar a trama profunda da sociedade norteamericana. Maxistral interpretación de Michelle
Pfeiffer e Jessica Lange.
~HOMES ARMADOS. Un médico urbano

internase no interior da sel-va centroamed·

~

MElA NOITE NON XARDIN DO
BEN E DO MAL. Un crime paixoal entr dous horno exuai acontecido nunha cidade
do ul norte-americano esperta o interese dun
xoven escritor. Con alguns tópicos e un chisco
de humor.

EsTACIÓN
MAHAGONNY

• FEIRAS
VIÑOS
DA RIBEIRA SACRA
O Sábado e Domingo, 17
e 18, celébrase a IV edición dos viños da comarca. Ademais ,de catar os
afamados caldos e comer
os pratós próprios para esta actividade, no recinto
~i;:ontan con actividades
para os máis cativos.

Muros
• 'EXPOSICIÓNS

O grupo In ltinere da Universidade de Santiago, porá
música ao recital homenaxe
aos trovadores galegos Martin Códax, Mendinho e Joan de Cangas. O grupo estará dirixido por Carlos Villanueva e recitará Santiago
Fernández. Terá lugar no
Círculo das Artes ás 20,30 h.
O acto está organizado pola
Fundaqión Barrié.

MIRADAS ARREOOR
DA ARTE
Coa intención de aproximar á xente á arte contemporánea e aprender a
entendela desde diversas
prespectivas. Un dos grandes pilares da mostra é a
reciclaxe, presente en todas as obras. Aberta na
Casa da Cultura até o 1 de
X uño.

.[

Ferrol

IJE. U.S. MARSHALS, Nova entrega do Fii-

•MÚSICA

flecos de millo.

SINFÓNICA DA GALIZA

xitivo, pero sen Harrison Ford. Para levar

VICTOR VASARELY

Mon.f orte

A coprodución de Teatro do
Naroeste de Viana do Castel o,. Teatro do Noroeste de
Santiago e o CDG presentan, no Teatro Rosalia Castro, Estación Mahagonny de
Alexandra Moreira da Silva, baseada na obra de Bertolt Brecht Ascensión e caida
da cidade de Mahagonny. A
história dunha canle de televisión nada convencional,
que fará o posíbel por controlar as consciéncias humanas. Dirixe Xurxo Castro
Guedes. En escena do V enres 20 até o Domingo 24.

O Venres 15 o tea~o Jofre
acollerá a actuación da Orquestra Sinfónica da Galiza. Dirixida por Alexandre
Posada interpretará obras
de Beethoven, Chailkovski, Chopin, Grieg, Mozart
e Rachmaninov.

cana, onde sobreviven as comunidades indíxenas,
e descubre a pervivéncia da cr>lonización e racis·
mo branco. Protagonizada por Federico Luppi.

teca Pública Provincial, A
Gaita que facia a todas bailar. O acto será o Sábado
16 ás 17,30 h.

llE~POSICIÓNS

Venres 15 ás 20,30 e cunha
entra de 1.500 pta. Por outra banda o Teatro Rosalia
Castro acollerá o Luns 18 ás
20,30 h., dentro de ciclo
música con raíces, a actuación de Ray Barrero. O prezo das entradas varia entre
as 1.000 e as 2.000 pta

Bueu

O Xoves 14 ás 21 h, na Casa
da Cultura á mesa redonda
"Repercusión da l[rica medieval na poesia trovadoresca", falará Natividade Estévez. O Venres 15 ás 20 proxectaraSe, na Casa da Cultura, o documental A lErica medieool galega. o Sábado 16 ás
12 n, na Casa do Pow de BeLuso, Antonio Rei Somoza
oferece a conferencia ''Johán
de Cangas, o xograr que
canta a Sanamedio". E o
Domingo 17 haberá Romaria na Capela de Sanamedio
coa participación da Banda
de Gaitas Manxadoira e o
grupo de baile tradicional
Antoxo, a festa pecna ás
20,30 coa Coral Polifónica
de Bueu interpretando as
Cantigas de Martin Códax.

rá no l. Ánxel Fole o cantante e escritor Xurxo Souto, o Xoves 14 ás 16,30 h.

La.lin

~O CONVIDADO DE INVERNO. Unha
muller petde ao seu home e a sua nai chega

• ACTIVIDADES

para aren.dela As interpretes son tatnén nai e filia
na realid~de, o que lle aporta á füa ,l,.ltlha· inabi:tual

FEIRADEZA
Desde o Venres 15 até o
Domingo 18 XV Feiradeza,
feira do gando selecto.

Lugo

_Morañ.a
•CHARLAS ·"

A

ÜRICA MEDIEVAL

Muxia
· •TEATRO

A GAITA QUE FACIA
A TODAS BAILAR

O Venres 15 ás 21,30 h, terá lugar no bar Sergio (Sta.
Lucia de Moraña) a charla
de .Baltasar Pena sobre a
Lírica medieval galega. A
continución ctuará o grupo
de folk Quinta feira.

O Grupo de teatro Buratini
representará, no Colt~xio
Público Vilarmide, A Gaita

que facia a todas bailar. O
acto terá lugar o Venres 22
ás 15,30 h.

Moeche

Ouren.s.e

•TEATRO

• EXPOSICIÓN$

•CHARLAS
ÜS NOSOS ESCRITORES

A GAITA QUE FACIA
A Conselleria de Cultura
A TODAS BAILAR
organiza un ciclo de conferéncias sobre os escritores
O Grupo de teatro Burati~alegos. Nesta semana fala- . ni representará, na Biblia-

CHEMA DA PENA

Ó Xoves 21 clausurarase a
exposición de Cherna Pena. A mostra comprende
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ANOSATERRA

esculturas e vidros, traballo
dos últimos anos. No Museu Municipal.
.

Con.vocatórias

ABRAHAM LACALLE

CERTAME DE MÚSICA FOLK

Na galeria Marisa Marimón
e até o 20 de Maio abre a
exposición de . Abraham
Lacalle. Os traballos máis
recentes do artista.

A Conselleria de Familia, Muller e Xuventude convoca o IX Certame de Música Folk de Galiza Xuventude 98. Otorga tres prémiÜs: 111 de 100.000 pta. e gravación de seis temas nun disco compacto. O 2~ de 75.000 pta. e gravación de
catro temas nun compacto. E o 32 de
50.000 e gravación de dous temas. Poden pmicipar todos os grupos galegos ou
residente5 na Galiza, que non tefian asinado un contrato discográfico. Os compoñentes do grupo terán entre 15 e 30
anos, somente poderá superar esta idades o 10 % dos compoñerites do grupo.
Presentarase unha fita casete con tres temas, indicando os títulos dentro dun sobre pecho. No exterior deberá figurar o
lema do grupo e os títulos dos temas.
Noutro sobre pecho presentarase o boletín de inscrición e a documentación necesária (dados persoais, lema e títulos
dos temas). Os grupos participantes deberán presentar as solicitudes xunto cos
sobres, antes do 5 de Xuño, no Servizo
de Xuventude da Delegación Provincial
da Conselleria de FanÍilia, Muller e Xuventude da província onde residan a cotio. Maior información en calquer das
delegacións provinciais da Conselleria
de Familia, Mullere Xuventude.

O Café Cátedra acolle até
o 31' de Maio a exposición ·
de fotografia de Susana . .
CORNAMUSA
No Museu da Cornamusa
(Campus Universitário)
pódese contemplar unha
exposición permanente de
· gaitas. Abre de Luns a
Venres en horário de 10 a
14 e de 17,30 a 21,30 h.
•MÚSICA

ÜURENSE ROCK

O venres 22 de Maio ás 21
h, dará comezo o festival de
música heavy organizado
polo Corlcello e Harmony
Producciones. Iron Maiden, Helloween e Dirty
Deeds serán os grupos para
a noite do Venres que animarán o Campo de futbol
Os Remedios. O prezo da entrada na billeteira é de
2.500 pta, e antecipada val
2.000 pta., podéndose mercar no Centro Comercial
La Región, Far, Don Disco,
Peggy Records, Tipo e Single.
Na Corufia en Portobello, en
Santiago en Disco Láser. En
Vigo en Discos Elepé e en
Pontevedra en The Sound.
FAMENEGHRA

en OURENSE

Os veteranos composteláns
de Fame Neghra apresentan
o seu novo traballo, na sala
Rockclub, o Sábado t6 de
Maio ás 21,30 h. O prezo
da entrada é de 600 pta.
(con consumición) .

do 21ao23
deste mes.

•TEATRO

representase
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vador, no Auditório-museu
Valle-lnclán. Dirixida por
Pedro Rubín Garrido. T erá
lugar o Xoves 14 ás .20 h.

Pontevedra.

relacionadas tanto coa colección permanente do CGAC como coas actividades temporales que se celebren no
A Depuración de Pontevedra convoca
o certame de artes plásticas Novas Va- \. centro. O horário é de 11 a 13 h, o
primeiro e terceiro Sábado de cada
lores 98. Poderán participar todos as
mes. Os obradoiros impartiranse por
persoas nadas ou residentes na Gali:za.
licenciados en Belas Artes. Para máis
Só se apresentaran dous orixinais, coinformación contactar con Monique
mo máximo, por cada especialidade,
Lambie no teléfono (981) 54 65 88.
sen que poida exceder dos 500 Kg,
nen de 1,62 m. de altura. As obras
CERTAME FOTOGRÁFICO
apresentaranse no Museu Provincial
(Edificio Sarmiento) desde o 5 ao 20
O Ateneo Ferrolán convoca o VIII
de Maio de 1998 e serán acompañados
Certame fotográfico Meio Ambientedos dados persoais e o boletin de ins98. Aberto a todas as persoas non procrición. O Xuri encargarase de facer a
fesionaís da fotografía, cada participroposta de adxudicación de 5 axudas
pante poderá enviar un máximo de
económicas, por importe de 600~ 000
tres fotografías en branco e negro ou
pta. cada unha, para a ampliación de
cor, podendo acceder somente a un
estudos artísticos. Máis información
dos prémios. As fotografias serán inéno departamento de cultura da Depuditas, non premiadas anteriormente e
ración de Pontevedra.
sen técnicas de laboratório. Todas as
fotografias serán de 20 x 28 cm. Os
ÜBRADOIROS DE CRIACIÓN
participantes indicarán pseudonimo
ARTÍSTICA
do autor e o título da foto no reverso
da cartolina na que deberá montarse.
A As0ciación de Amigos do CGAC
A cartolina terá un tamaño de 30 x 40
deseña o programa didactico de 16
cm. No interior dun sobre pecho, co
obradoiros criativos para nenos de idaseudónimo, figurarán os seus dados
des comprendidas entre o 6 e 11 anos,
persoais. As fotografías enviaranse anco fin de aproximalos ao mundo da artes do 20 de Maio ao Ateneo Ferrolán
te contemporánea a través do desenRua Magdalena, 202-1 11 15.402 Ferro!.
volvimento de actividades didácticas
CERTAME DE ARTES PLÁSTICAS

cía sobre as Letras Galegas.
E o Domingo pecharase a
semana co acto literário que
correrá a cargo de A velino
Abuín de Tembra e coa actuación do grupo de danza
Doas do mar de Rianxo.
• CHARLA-COLÓQUIO

• EXPOSICIÓNS

CANCIONEIROS
MEDIEVAIS

CERVIÑO

Para o día das Letras está
prevista unha charla didáctico musical sobre os cancioneiros medievais. A música virá: da man de Quinta
feira. Será o Domingo 17 ás
20,30 h, no CUllítel Vello.

•MÚSICA

Santiago

LUAR NA LUBRE

•CHARLAS

O Domingo 17 de Maio ás
ANoc
20,30 h o Pazo de Congre- .
sos acollerá a actuación do
Asembleia de Obxeczón de
grupo Luar na Lubre. A enConsciéncia leva a cabo, po·
trada val 1.500 pta. e xa eslas faculdades compostelás,
-tán á venda en Discos Bit's · as charlas Obxecta ao milita(San Román) .
.
rismo español. Nen obrigatório

nen profisional, abolición do
exército. Esta campaña

•TEATRO

TROVADOR
O Venres 15 ás 20,30 h, no
Centro Cultural terá lugar a
actuación do grupo de teatro Galileo que representará, baixo a dirección de Pedro Rubín Garrido, o espectáculo Trovador.

desenvólvese, co apoio dos
CAF, CIG-Ensino, MEU,
AS- PG e CAE, para facer
frente á publicidade do exército profisional e das supostas saídas laborais que oferece. Esta semana finalizan as
charlas nas faculdades ·de
Xomalismo, o Martes 16, e
Maxistério, o Xoves 14. Ás
20 h, entrada de bald~.
• EXPOSICIÓNS

GONZÁLEZ VILLAR

En
SANTIAGO o

grupo
"Paralis"
leva ás
táboas a
obra infantil
Tatechepo.

ANATOMIA DUN
HIPOCONDRÍACO

Rianxo _

O grupo Áncora Produccións
representará do 21 ao 23 de
Maio, no Teatro Principal, a
comédia médica Anatomía
dun hipocondríaco de Gusta·
".:º Pernas. Interpretan
Anxela G . Abalo e Gusta·
vo Pernas Cora. As actuacións serán ás 20,30 h.

•ACTIVIDADES

Pobra do C.,
•TEATRO

TROVADOR
O grupo de teatro Galileo
apresenta a sua obra, Tro-

Últimos dias da mostra de
gravados de González Villar,
/

SEMANA DAS LETRAS
O Centro Cultural Faustino
Rey Romero e o Concello realizan unha série de actividades: o Venres 15 ás 16 h.,
no salón de actos do centro,
as actividades das Escolas
Unitárias. E ás 18 h. terá lugar a inauguración da exposición Artist.as rianxeiros en
!sorna, que permanecerá
aberra até o 23 de Maio. O
Sábado 16 ás 20,30 h, os
alunos do C. P. Castelao farán un recital de poesia.
Desp9is Manuel Dourado
Deira impartirá a conferén-

de Ángel González. A Oramatúrxia e a dirección da
man de Etelvino Vázquez.

PEREJAUME

Vigo

ÜAITEIRO DE SOUTELO
A Secretaria de Relacións coas Comunidades Galegas convoca o prémio Gaiteiro de Soutelo que consistirá
na asisténcia e participación, cos gastos de desprazamento e estáncia pagos, ao Concurso Bellón que organiza
o Ateneo Ferrolán o 31 de Agosto na
cidade de Ferrol. Poderán participar
todos os gaiteiros que o desexen. As
gaitas poderán ser grileiras redondas
ou tumbais. Os participantes deberán
enviar ao Ateneo Ferrolán (Magdalena, 202-1 11 15.402 Ferrol) unha fita
de áudio gravada coa peza chairega
de Xesus Alvarez e a partitura orixinal dunha peza inédita composta expresamente para o concurso. Deberán enviar nun sobre pecho, identificado co seudonimo, as partituras, o
orixinal e o tradicional, asi como os
dados persoais ao Ateneo Ferrolán.
Maior información no teléfono (981)
35 79 70.t

Mercedes Brea López,
acompañados por Francisco Fernández del Riego.
ACUÑA

Até o 4 de Xuño permanecerá aberra na sala Trinta
de arte contemporáneo a
mostra Perejaume.
•MÚSICA

A sala de arte de Caja de
Madrid acolle a exposición
do lugués Anxo Cerviño.
A mostra permanecerá
aberta até o 1 7 de Maio.
De Luns a Venres de 19 a
21 h, Sábados de 12 a 14 e
19 a 21 h, e os Domingos e
festivos de 12 a 14 h.

Porriñ.o

a ~xposición permanecerá
aberta até o 20 de Maio na
galeria Citania, de Luns a
Venres de 18,30 a 21,30 h. ·

O 111 prémio canta con 100.000 pta. e
cámara Olympus, o 2 11 con 50.000 pta.
e un trípode Star e o 311 prémio será de
25.000 pta. e un bolso de camaras
Olympus. Maior información no teléfono (981) 35 79 70.

. REAL FILHARMONIA
DAÜALIZAE
MILLAOOIRO
O 19 e o 20 deMaio ás 11 h,
o Auditório da Galiza acolle
os concertos-didácticos para
xoves, que conta coa actuación da Real Filharmonia da
Galiza e Milladoiro. A orquestra estará dirixida por
Máximo Zumalave. No programa Milladoiro 20 anos,
Obertura, Suite Orquestral.
Entrada de balde.
CANTIGAS DO MAR
A Fundación Barrié para comemorar o Dia das Letras
·organiza a actuación do grupo In Itinere que porá música ao recital que homenaxea
aos trovadores. O acto terá
lugar no Audit6rio da Galiza
o Vemes 15 ás.20,30h.
. ROBIN, TRIO CuNCAS
EÜSCANS

•CINEMA

LUM1ERE
O Cine Clube Lumiere
proxectará o Luns 18 Nor·
mal Life de John MeNaughton (USA 1996,
102 min), en versión orixinal subtitulada. Será ás
20,30 h. no Centro Caixavigo, o prezo da entrada
para socios é de 300 pta.
Con motivo do V Aniversário está aberra no café
Trinchera (rua Irmandiños)
unha exposición de cartaces das películas proxectadas polo clube.
A LEI DA FRONTEIRA
Para o dia das Letras a Mesa
pala Normalización Lingüfstica ten prevista a proxección
da pelíicula A Jei da fronuira, ás 12 h. no cine Ronsel.
O acto forma parre das actividades que organiza a Mesa
no programa Polo galega no
cinema. Entrada de balde.
•CHARLAS

A LÍNGUA A DEBATE

Derradeiroo dias para visitar
a exposición Acuña. Unha
ollada sobre <;alka 19031991 que permanecerá
aberta até o 17 de Maio na
Casa das Artes. De Martes a
Sábados de 11 a 14 e de
17,30 a 21,30 h. Tamén no
segundo andar da Casa das
Artes encóntrase a exposición V Centenário da Colexiata de Vigo, con paneis,
textos e imaxes explícase a
história da lgrexa.
Ü DERBY
A mostra O Derhy algo máis
que un café abre na sala Te·
mática de Caixavigo. Mediante fotografías pretende
mostrar actividade polftica
e social que se viviu no café
entre 1926 e 1969.
FREIRE
O Mércores 13 inaugurouse a exposición de L. Freire
na nova sala de Caixavigo .
Abre de Luns Venres de 18
a 21,30 h.

A.

BASTON

Está aberra na galería Sar-

gadelos (Dr. Cadaval, 24) a
moscra das obras de A. Baston. Até o 26 de Maio.

pta., sócios de ?alde .

Os Comités Abertos de Faculdade organizan para esta
semana o ll ciclo de charlas
colóquio que se desenvolverá no Aula 2 da Escola Técnica Superior de Enxeñeria.
O Xoves 14 ás 12 h, Pilar
Garcia Negro, deputada do
BNG, tratará o tema O idio-

Na galería Artefacto (Praza
Paseo de Alfonso) pódese
contemplar a instalación
de Conchi Bar~aji.

•TEATRO

ma galega: evidencias e necesidades. E o Mércores 20 ás

MERA E MARQUÉS

TATECHEPO

12 h, o historiador Bieito
Alonso tratará sobre o ldio-

O Sábado 16. ás 21,30 h, a
sala Nasa acollerá actuación dos grupos de rock

Robín de los estercoleros y su
alegre banda de pataphisicos ,
Trío Cuneas Blues e Os
Cans . A entrada val 500

O grupo de teatro Teatro
Paralís, representará o Domingo 17 ás 1 7,30 h. na sala Nasa, a obra de teatro
infantíl Tatechepo. O prezo
da entrada é de 500 pta, de
balde para os sócios.
SOÑOS NEGROS
O grupo asturiano de teatro Teatro del Norte representará no teatro Galán,
durante os dias 22 e 23 ás
22 h, Soños negros, obra
criada a partir de poemas

ma galega desde a prespectiva
histórica moderna.
• EXPOSICIÓNS

ÜNDAS
DO MAR DE VIGO
O Xoves 14 ás 20 h. inaugurarase na galeria Sargadelos a exposición Ondas do
. Mar de Vigo. As Cantigas de

Martín Codax, Mendír:iho e
] ohan de Cangas na lírica
medieval galega. No acto de
apresentación participarán
Xesus Alonso Montero e

CONCHI BARDAJI

Na sala de arte de Caixavigo (Policarpo Sanz, 24)
abre unha exposición conxunta de Áurea Mera e
Matias Marqués. Pódese
contemplar até o 26 de
Maio en horário de 18 a
21,30 3 de 12 a 14 h.

L. CRuz HERN~DEZ
Exibe as suas pinturas na
galeria Ad Hoc (Garcia
Barbón, 71) .
BODEGÓNS
Durante estes dias pódese

VCI
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• O boletín literário PolpA, editado
polo colectivo poético Humilla~oiro,
chega nestes dias ao segundo número, correspondente á primavera 98 .
Colaboran nel Oiga Novo, Beltza, Lucia Novas Garrido, etc. Se queres recibilo ou aportar colaboracións ponte
en contacto con nós e envía un selo
de 35 pta. ao Colectivo Humilladoiro.
Apdo 816. 15.080 A Coruña.
• Aluga-se piso sem móbeis em
Bouzas, Vigo . Telf. (986) 29 28 79.
• Comprarla boa gramática e bon,
dicionário de portugués a un razoábel prezo. Escrever a Luís Quiroga
López. Cidade Viveiro 3-1 QDrta.
• Alugo ou traspaso local de 28
metros2• Acondicionado . Zona Praza
da Mifioca (zona Avd . Florida) en Vigo. Prezo a convir. Teléfono (986) 20
67 20. A partir das duas da tarde.
• Traspaso locutórlo-quiosque e
tenda de lambonadas, funcionando
en Santiago. Telefono (981) 55 72 41 .
• Ven-se de publicar o n2 6 do Mocidade, revista que edita Galiza Nova
a nivel nacional. Agora con máis páxinas, nova maquetación e novas seccións onde poderás atopar artigas sobre a polftica municipal e mocidade,
entrevistas a Pilar García Negro e a
Elias e Ramiro, crónica das tractoradas, a vixéncia de Castelao, cinema
en galego, actividade de Galiza Nova,
etc. Se o desexas, podes-te subscreber de balde enviando os teus dados
ao local nacional de Galliza Nova
(Santiago de Chile, 28-ent. dta. 15.706
Compostela-Galiza) ou chamando ao
(981) 55 35 26 poi as tardes.
• Oferécese furgón de 3.500 Kg para facer portes e mudanzas. Anxo
Telf. 986 271 483. Móbil 929 851 640.

a

• Devido actuac;áo da repressáo
judiciária sobre militantes da Assemblela da Mocldade Independentista e em prevenqáo das consequencias económicas que isto conleva (p. Ex. um militante de ·Ponte Yedra tem que pagar urna fianc;a de
240 .000 pta) a nossa organizc;ao
decidiu abrir um fundo de solidarledade no qual agradeceríamos
fac;as o teu ingresso solidário que
nos permita seguir a detrontar a esta
ofensiva da repressáo espanhola. A
conta é 2091-0500-12-30000-937 48
de Caixa da Galiza.

• O, Centro Social Semente (A Paz 16
Baixo-A Coruña) oferece de balde o
seu local ás persoas ou organizacións progresistas, que por non dispar de meios nen axudas públicas, precisen local na Corufia para realizar
charlas, xornadas, conferencias, recitais poéticos ou músicais etc; relacionados coa nosa problemática cultural, social e política. Información no apdo. de
,
correos 4349-15.080 da Corufia.
• Vendese equlpamento para pescaderia: (6 meses de uso) Vitrina,
mesa de coitelos, aparato exterminador de insectos. Chamar ao telf. (986)
24 28 72 ou 20 67 20.
• Véndese Kayac Prijon 1 Daho.
Moi bon estado. Chamar ao teléfono
9298018 94.
• Son un dos rapaces de Ferrolterra
que sofren o paro e necesitan traballar, por iso fago a seguinte proposta:
se estas no paro, tes ideas e gañas
de sair adiante: organizate comigo.
Formemos un grupo de xovenes
parados en acción. André . Apartado
dos correios 57. Narón.
•Vendo terreo de 1.700 m2 en Sta.
M1 de Ola. Prezo 4.000.000 pta .
(986) 49 14 91 e 929 02 43 48
• Oliven~ é um território portugués
ilegalmente ocupado pela Espanha.
Portugal náo reconhece ao país vizinho
a soberania sobre o território de OliVefl<i<l. Por esse facto, nunca se definiu
a fronteira entre os dous países na regiáo oliventina, faltando colocar 100
marcos na definiQáo fronteiric;a entre os
dais estados ibéricos. Se quer saber
máis escreva a: Grupo Amigos de
Oliven~-Casa do Alentejo- R. Portas
de S. Antáo, 58 - 1100 Lisboa (Portugal). Telf. 0118862967 / (004) 82 48 48.
• Interesado en enerxia solar gustaríalle visitar algunha instalación
particular. Chamar polas mafiás ao
986 71 00 59 ou polas tardes ao 986
57 08 62. Perguntar por Dario.
• Se estas interesado en formar
unha equipa de futbol-sala, para
adestrar, participar en torneos de verán, liguiñas de inverno e o que se
tercie ... ponte en contacto . Somos
un grupo de amigos que empezamos a xogar despois de moito tempo . Pretendemos que o nome da
equipa sexa lrmandiños de Trasancos e que tanto o espírito da equipa

Os de Vigo oferecen unha
festa cun clise-jockey especial e decorados para a ocasión. A enrrada custa cincocentas pesetas.

CANTIGAS 00 MAR
Santiago Fernandez recitará os poemas dos trovadores
galegos acompañado do
grupo da Universidade de
Santiago In ltinere. O acto
organizado pola Fundación
Barrié terá lugar o Sábado
16 ás 20,30 h, no Auditório
Martin Codax do Conservatório Superior de Música.

PS1UCON FLESH
O madrileño grupo Psilicom
Flesh actuará o Venres 15 á
1 h, na sala Revelvet. Previamente, ás 24,30, farano

Bichitas.
Os Merry
Melodies
van estar en

VIGO o

Sábado 16

ollar, na sala de exposicións de Caixavigo, a mostra de bodegóns e floreiros
pertencentes a Caixavigo.

CASTRO Couso
O Rincón dos Artistas
(Marqu és de Valadares,
35) acolle até o 26 de Maio
a exposición de pinturas de
Castro Couso. Duas decenas de debuxos e gravados
· nos que se aprecia a evolución do artista.

•MÚSICA
MERRY MELODIES
Festa co grupo Merry Melod ies no pub Hanoi o Sá- ·
bado 16 a partir das 22,30.

P AT METHENY GROUP
O grupo Pat Metheny group
apresenta o seu último traballo lmaginary day no auditório do Caixavigo. Terá
lugar o Luns 18 ás 21 h.

• Alúgase apartamento ao carón
da praia de Lira (Carnota). terraza
con vista ao mar, completamente
equipado. 981 76 11 44.
• Vendemos camisetas da independéncia de Euskadi, só tes que
mandar 2.000 pta. co vaso número
de prenda. Tamén vos mandaremos
un fascin sobre os presos bastos e
un libro de independencia en Euskadi. Escribir a Baraka Taldea, Ekonomia, 17 ·4Q esq. 48.902 Barakaldo
(Bizkaia).
• Se queres cofiecer algo sobre a
história da Galiza ou ter unha boa
obra sobre arte, xeografia ou antropoloxia chama ao 981 21 38 03.

• Esquerda Nacionallsta-Mocldade ven de publicar o n 2 4 da revista Manesquerda. Contidos: Canal
Ella de Via Dixital; Taxas e financiamento universitário; Algunhas reflexións sobre os resultados do nacionalismo nas eleicións autonómicas; Hackers: o nacimento dunha
nova ideoloxia? ... lnteresados enviar
200 pta. en selos ao apdo. 384 .
15.780 Compostela.
•Véndese casa en Matamá (Vigo),
Finca, 2.000 m 2 , fonte natural, vifia,
frutais. As persoas interesadas poden
chamar ao teléfono (986) 20 24 86.
• Urxe mercar os Ensaios de Lezama-Lima, chamada ao 986 232 380
• Precisase cociñeira moi dinámica para traballar en taberna galega en Madrid. Perguntar por Nano
(91) 429 15 84. • Galiza nova na Emigración xa
está en Internet. Consulta a sua
páxina para ver o que fai a mo~ida
de do BNG na emigración ,
http:t/www.geocities.com/Eureka/Enterprises/5441/index.html. Tamén dis~
pomos de correio electrónico .
Email:gn emi@geoc\ties.com. •

Banda de Música E.scola de
Candeán.
THE ROLLING STONES
Xa están á venda as entradas
para o concerto dos Rolling
Stanes que terá lugar o 18 de
Xullo no estádio de Balaidos . Cun prezo único de
7.000 pta., pódese mercar en
todas a sucursais de Caixavigo mediante reserva ou no
número (986) 20 43 43 (de
Luns a Sábado de 9 a 20 h.),
en todüS os est~belecemen
tos do Corte Inglés, Discos
Elepé, Columna e Paralelo
36. En Pontevedra en Discos
The Sound. En Santiago en
Discos Laser. En Ourense en
Don Disco. En Lugo no Cen-

Comercial Pazo da Maza.
E en Ferrol en Discos M-4.
tro

Tamén se pode adquirir na
dirección en http://www.ga- merco.com ou no servizo telefónico de Seur
24 horas (986)

pola conse1leria de Educación e Ordenación Universitária.

HORIZONTAIS

l. Despois da quinta 5. Proveito, beneficio que se
consegue de algo 7. Existían 10. Función ou traballo
que ten que désempeñar unha persoa, no plural 12.
T erminacióR de participio feminino 13: A0 revés,
nota musical 14. No plural, clase de palabra que va- .
ria en número, ·persoa, tempo e modo 16. Peza de
madeira colocada· no r~mate das paredes para asentar nelas as trabes de armar o tellado 17. Comarca
de Lugo 19. En números romanos, cincuenta e un
21. En números romanos, tres 22. Forma do pronome persoal 24. Practica o coito 26. Máis alá 27 .
Aplícase á perdoa ou cousa distinta da que se fala.
VERTICAIS

l. A estrela máis próxima á T erra 2. Alzar ou levan3. Pronome persoal 4. Removía a terra co arado 5. Forma abreviada de para 6. Lista, nómina 8. Ao revés, composición poética 9. Ao revés,
que non ten ningunha doenza. 11. Ao revés, pasades a vista por un texto interpretándoo 15. Mastigar
ou cortar cos dentes 16. Forma do verbo poder 17.
Código de lde~tificación Fiscal 18. O que está encarregado de educar nenos de xente rica 19. Pronome persoal de 3ª persoa, Complemento Indirecto
20. Dirixía~se a un lugar 23. Cada un dos aros dunha cadea 25. Pronome persoal de primeira persoa. • ..
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Entre o 12 e o
14 de Maio ce1eb raras e no

lira de San Miguel de Oía

xornadas de filosofia da cién-'
cia, organizadas

Centro Cultural
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Até o 17 de Maio representarase no teatro Variedades
a versión da obra de Bertolt
Brecht A · queda do egoísta
]ohann Fatzer. Dirixida por
Jorge Silva Melo. +
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Doce produtos da horta:
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA

NVI

·03 ·sz 013 ·H
OIV

·oz 311 "61

SOLUCIONS ...

FILOSOFIA E
TECNOLOXIA

p

h, o grupo Chouteira apresentará na sala Suristán o
seu disco Ghuaue. A entrada val 1.000 pta.

}OHANN FATZER

1··

Caldo.de letras

4133 08.

Viciños do Monte da MinaCastrelos, a mesma banda
actuará ás 19 h . no Centro
Cultural de Cabral-Becerreira. Ás 12,30 h. a banda de
actuará na Praza da Constitudón. Tamén ás.12,30 a de .._

•Grande oferta de discos e fitas .
Perguntar polo sr. Safios 986 41 34 96.

Camiño Vello en Coia, e tamén en Coia, no parque da
Bouza, actuará ás 12,30 h. a

•XORNADAS

12,30 h, a Unión musí.cal de
Valadares actuará na A. de

• Preciso bandeira de Portugal.
Pago contra reembolso. Carlos Areas, O Picoto 6, Ponteareas. 36.896.

Unión Musical de Coruxo
actuará na A. de Viciños de

BANDAS POPULARES
O Domingo 17 actuarán vfarias bandas populares. As

como a vestimenta teñan un marcado carácter nacionalista .. Telf 981 34
70 60. Perguntar por André (mellor á
noite ou ao xantar .
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Marre en MonQáo unha das figuras máis_relevantes do teatro do exílio

Amparo Alvaiar, cincuenta anos por diante ~o seu tempo
....

O descoñecemento da figura de
Amparo Alvajar sorprende ainda
Poucos coñecian a sua preséncia silenciosa en Monc;ao, nunha
máis conforme van agromando
casa ao pé da Galiza que nunca volveu pisar. Ao igual que Maria dados da sua biografia. Luis Seoane marca en catro trazos unha
Casares, a muller do teatro con quen se adoita facer paralelismos
nas poucas notícias que delatemos. Apenas sabiamos da sua vi- traxectória, parella á de tantos
da de exilio por Buenos Aires, Paris e Xenebra, pero a sua predo seu ·tempo: "Non poderiamos
séncia era abando perturbadora, alonxada_por completo do munreconstruir a vida desta exiliada
galega desde a sua saida de Esdo, ausente de calquer comunicación, incluso das máis íntimas.
Inquietaba a distáncia que por vontade tomara de causas e persa-· paña ao rematar a guerra civil.
as, o intencionado non existir'dunha m_uller cunha vida que talaba ·, Primeiro -campo de concentrapola contra de enerxia, de grande fortaleza diante daqueles duros
ción .na Franza; despois Paris en
momentos nos que a retirada -que tempo despois ia ser a sua esvésperas da guerra e coas suas
colla sen renúncias- foi unha das opcións contra a represión. A
autoridades maltratando aos remorte de Amparo Alvajar a pasada semana pon ponto final ávida
fuxiados españois, e mais tarde,
dunha das mulleres máis relevantes do noso teatro do exílio. O , desembárcada do Massilia -barseu nome segue ausente de dicionários, enciclopédias e manuais. - co famoso por ter sido contrata·
do polos refuxiados españoisresidente en Buenos Aires duO desterro
rante moitos anos". Na capital
marco u
ar.xentina, Alvajar -seguindo a
·a vida
crónica de Seoane- tivo vários
deAmparo
ofícios e estreou con grande éxiAlvaiar.
to duas obras de teatro da sua
autoria -O balcón dos Lester e
Amada e ti- , pasando a se encargar ·tamén da dirección de escea; sempre en colaboración
con A. Caballero. Pasou logo a
·ser tradutora da ONU en New
York e traballar no Correo da
,LJnesco en Paris para despois,
por volta dos ·sesenta, traballar
como funcionária nas oficinas da
Organización Internacional do
Trabal/o en Xenebra, cidade cun
importante movimento teatral na
que Alvajar d1rixiria a_Lope de
Vega, Moratin, Buero Vallejo ou
Garcia Lorca cunhas excelentes
· críticas nos xornais locais.
-o- -c::ARM E VI DAL

"Cunha obra moi disgregada polas circunstáncias, é unha das
mulleres de inf®rmación intelectual máis traballadá da Galicia de
hoxe e unha importante escritora,
con obra feita e tamén .espallada
-nunha e outra cidade, Buenos Aires, New York, Paris ,. Xenebra",
deixou dito Luis Seoane en Ga/icia Emigrante anunciando, por
-volta de comezos dos setenta,
que Amparo Alvajar matinaba
"traballar novamente para Galiza

d1:1sde fóra, ainda que non deixou
endexamáis de traballar para ela,
como ocurre con moitos escrito- res e artistas desa xeración cuia
obra foi feita, por circunstáncias
especiais, no estranxeiro e moitas veces nas piares condicións.

IDA E VOLTA
,

Chicago .......................... 65.000
.' Los Angeles .................... 83.000
New Y~rk •••••••••••••••••••••• 65.900
Philadelphia •••••••••••••••••• 65.000
Pittsburgh •••• ~ ••••••••••••••••• 65.000
San Francisco ••••••••••••••••• 83.000
Tampa ••••••••••••••••••••••••••• 75.000
Washington ••••••••••••••••••• 65.000
Bangkok •••••••••••••••••••••• 138.000 ·
Hong Kong .................... 99.900
Manila ........................... 99.900
Kuala Lumpur •••••••••••••• 100.900
Manila . ••••••••••••••••••••••••••• 99.900

Tokyo •••••••••••••••••••••••••• 129.000
Dubai ••••••••••••••••••••••••••••• 95.000
Melbourne ................... 176.000
Sidney ......................... 176.000
Dar'Es Salam ................. 99.000
Durtx.n •••••••••••••••••••••••••• 99.000
Johannesburg •••••••••••••••• 97.000
Lilongwe •••••••••••••••••••••••• 99.000
Mauritius ••••••••••••••••••••• 122.000
Quito ••••••••••••••••••••••••••• 125.000
_Paris .............................. 45.<>09
London •••••••••••••••••••••••••• 37.000
Buenos Aires ..............~ 115.00G
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Bogotá ••••••••••••••••••••••••••• 99.000
México ••••••••••••••••••••••••• 114.000
Rio de Janeiro ............!••• 98.000
Sáo Paulo •••••••••••••••••••••• 98.000
Sa.:.tiago de Chile ......... 122.000
Grand Cayman •••••••••••• 109.400

Grenada •••••••••••••••••••••• 110.000
Nassau •• •••••••••••••••••• •••• 111.000
San Juan ...................... 111.000

Unha obra non rexistrada ainda
na sua totalidade, en nengunha
publicación galega actual". O anceio de Seoane seguiu sen se
cumprir e nen co paso do tempo,
a obra -moitas traducións e artigas sobre literatura e dramatúrxia galega- e o traballo teatral de
Amparo Alvajar teria menor sorte
no seu pais.
Tamén en Galicia Emigrante se
dá conta do seu papel no mundo editorial arxentino, no que
"moitos libros importantes de
autores ingleses e franceses foron traducidos por ela ou levan
prólogos e notas edito r iais
suas". Filia do xornalista Cesar
Alvajar, que dirixiu en Paris a
_revista do goberno republicano
no exílio, Amparo tivo como os
seus irmáns Ana Maria e Javier
-despois alcalde de Carral- unha vida marcada polo desterro.
Hai pouco, Ana Maria Alvajar violinista e escritora- laiábase
de que nunca despois do 36 se
poideran xuntar os irmás. "Amparo tiña un enorme talento ,
era tamén a máis atrevida, pero
non logrou superar todo aquilo.
Escríb.olle e dígolle que saia do
seu retiro e anímoa a loitar, pero ela optou por alonxarse de
todo" contábanos desde Madrid
hai unhas semanas lamentando
a irhposibilidade de que ninguen poidese falar coa sua irmá.
Ana Maria Alvajar conta nas suas
memórias inéditas Soltando Lastre que Amparo marchara para
Madrid en Marzo do 36 para colaborar con Casares Quiroga.
"Xamais regresou á Coruña. Non
volvin vela até o ano 1965 en Paris e con motivo do falecemento
do meu pai", escrebe nun relato
no que deixa á vista a admiración
pola irmá con quen compartía unha "atípica" formación para as
mulleres do seu tempo. "A sua
grande personalidade arremetía

contra os convencionalismos e,
polo tanto, era admirada por uns
e odiada polos menos intelixentes", anota explicando a incomprensión arredor das que viven "cun adianto de cincuenta
anos respeito a sua época". +

SÓIDA
·zurich •••••••••••••••••••••••••••• 43.000
Ansterdam ••••••••••••••••••••• 34.000
Paris .............................. 34.000
Munich ........................... 39.900
Frankfurt ••••••••••••••••••••••• 39.900

·Stuttgart ••••••••••••••••••••••••
Berlín •••••••••••••••••••••••••••••
Dusseldorf •••••••••••••••••••••
Hamburgo .....................
Bologna •••••••••••••••••••••••••

39.900
39.900
39.900
39.900
39.900

. Colonia ·····-:.· ··················· 39.900
.

.
con transporte ao
·
Servt·:1o personah:&ado
barque 58n cargo
rto e 05isténda em

aerop0

/;,-~

MINHO EXPRESSO
VIAGENS .
SAIDAS DO PORTO

Caracas .................... 99 .000

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

TELF. (07 • 35151) 82 01 300- FAX 07 351 51 8201309 Valen~a do Minho
E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt

abía unha vez un par,
qu~ nacional único en
Europa, declarado acle,
máis patrimonio natural da
humanidade . Entre as súas
contribucións ao equilibrio da
natureza aínda vixente, estaba
a de servir de estación de paso
fundamental das aves migrato,
rías ,que buscan en Europa ou
en Africa, segundo a época, a
temperatura máis axeitada.
Cercado pola impaciencia pro,
ductivista dos que recean das
restriccións medioambientais,
enfrontado cos intereses especulativos de urban izacións e
n egocios turísticos, pisoteado
ano tras ano pola enfervoriza,
das multitudes da romaría ro,
ciera, que respetan máis a tra,
dición do fo lklore relixioso que
a tradición fráxil da terra, a este parq ue só lle faltaba, para
entrar directamente en fa e
agónica, que a rotura inexpli,
cábel (e inexplicada até agora)
dunha presa deixara pasar unha
marea de lama tóxica, formada
polos residuo dunha m · a d
pirita, que primeir ten arra ª'
do os cultivo do entorno do
parque e que, ante ou despois
(se non o ten feito xa), remata,
rá por contaminar a auga dos
acuífero e da mari ma que
alimentan e e ecosi tema tan
ingular do Coto de Doñana.
A acumulación de rest uo
non foi tratada nin e tivo ben
controlada. Ninguén preveu
que a presa podía rachar e non
había ningún plan de Lmer,
xencia deseñado: tardaron case unha semán en reaccionar,
mentres gobemo central e go,
berno autonómico lanzában ·e
as competencias á cabeza. O
traballos de limpeza eguen co
mesmo nivel de improvisación
ue
e cunha escasez de mei
revela a in en ibilidade e a
irrespon ábel ineptitude do
encargados de proexer tod un
patrimonio da hftmanidade.
O con to e rá por rematar. pero
non hai posibilidade d que
unha varifia máxica poda
arranxar d sastre e, de de logo, mellar non comer p rdi,
ce": r

r ~n

<-ts vf.;c

·r~l"
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metai pesado . +

VOLVER AO REGO
nar di que hai que me,
er n o cárcere aos de
B. Almúni a afirma
que iso vai contra o Estado de
Dereito. Francisco Yázquez e
!barra están de acorde con Az,
nar. IU e PNV coinciden con
Almunia. O presidente da Audiéncia Nacional di, e logo des,
minte, que hai que falar con
ETA. Herrero de Miñón, de de,
reitas, pide o diálogo. Femando
Savater, de esquerdas, exixe,
como Groucho, máis madeira
que é a guerra. Aznar acusa ao
PSOE de ir contra o espíritu de
Ermua e o Pacto de Ajuria Enea.
O PSOE replica que quen vai
contra Ermua e contra o pacto é
o PNV, pero que iso non o que,
re dicer Aznar porque están alía,
dos. O público pide a pena de
marte para os terroristas e os te,
rrbristas din que o endurecimen,
to do Estado darialles a razón. +

