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Opresidente da Xunta aférrase aos vellos dogmas da España indivisíbel
para facer frente áofensiva nacionalista
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Fraga cita aos Reis Católicos e Beiras pide
unha nova transición
A "soleira dunha nova andaina", unha "encrucillada
na que non estivemos hai vinte anos", enunciada
por Beiras, foi contestada por Fraga cunha defensa
da "unidade indivisíbel de España" e a loubanza

1

dos "Reís Católicos que pacificaron Galiza". O
PSOE mostrou un proxecto de Estado similar ao do
PP, ainda que usando unha semántica diferente. O
debate autonómico realizouse en clave nacionalista.

Celulosas ameazou ao profesor Senra
por inves~gar os seus efectos sobre a saúde
Leva dezaoito anos traballando
na faculdade de Medicina de Cadiz na investigación sobre cancro
de mama. O oncólogo Avelino
Senra, de Forcarei, intenta desenvolver un método de diagnostico precoz que permita coñecer
as posibilidades que teñen as
mulleres de desenvolvelo. Explicou o sue traballo no Encontro

Os dous libros
máis decisivos de Paulo Coelho.
Unha nova maneira de ver o mundo.

ga
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que reuniu en Vigo a oncologos
de todo o Estado e Portugal os
dias 8, 9 e 1O de Outubro. Nesta entrevista, tamén tala da persecución que sufriu por parte
dos responsábeis de Ence-Elnosa, en Pontevedra, cando
tratou de investigar a incidéncia dos produtos químicos nas
doenzas da comarca. (Pax.14)

? caciquismo

contra
as Caixas
Defenden a independénJ
cia para Kosovo e critican
o imperialismo de Sérbia.
Pola contra, están disposJ
tos a defender a "indivisíJ
bel unidade de España" e,
ao mesmo tempo e, co
mesmo ardor guerreiro, a
secesión económica do
seu curruncho mentres faJ
lan de "economía globaliJ
zada". Son os "apolíticos"
que se moven sempre seJ
gundo os seus intereses
persoais, situados na peaJ
na, moitas veces dun miJ
serente cobre, aos que rinJ
den vaselaxe. Os que es~
tán a presionar, a mobiliJ
zar, a desinformar á ciJ
dadania e aos seus repreJ
sentantes ante a fusión
das caixas de aforros do
Sul. A sua pergunta semJ
pre é non canto benefícia,
canto gaña a globalidade,
senón canto perden eles
en protagonismo e amiJ
guismo, en caciquismo,
pero sempre na envexosa
comparanza cos demais. •

OPSdG·PSOE
releva o aparato
vazquista apoiado
por Madrid
Trece anos despois daquel
congreso de Ourense, onde Madrid impuxera o
"consenso" a carón do proxecto vazquista, o PsdGPSOE rachou cos compromisos anteriores configurando unha nova maioria.
Pérez Touriño liderará un
proxecto apoiado en Carlos Príncipe (Vigo) Ceferino Díaz (Compostela) e Xosé Blanco (Lugo). (Pax. 8·9)
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on veño a facer un debate sobre
a Constitución. Este é o debate
sobre o estado da nación", explicaba Xosé Manuel Beiras, portavoz do BNG na sua segunda
intervención diante do parlamento. Antes d.el, o presidente
da Xunta, Manuel Fraga lribarne, comezara o seu discurso
apelando á vixéncia da Constitución. Anxo Guerreiro, portavoz
do grupo mixto apresentara a
sua própria proposta para levar
a cabo unha reforma da Carta
Magna e Emílio Pérez Touriño,
portavoz socialista, pedira un
estado federal no que tiveran a
mesma representatividade nacionalidades e rexións.
Tamén o representante do
BNG abordou un debate qL·e
está de actualidade a nível de
todo o estado, pero só na última parte do seu discurso. Pela
contra, Beiras centrou o actual
estado da nación como produto
da confluéncia dos distintos
acontecimentos que protagonizaron a actualidade política
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nos últimos meses, tanto a nível interno como externo. Un
contexto que ven encadrado
pol~s Declaracións de Barcelona e Gasteiz, o cámbio de cen ári o político en Euskadi, o
xurdimento do Foro "Luzes de
Galiza" en demanda dunha verdadeira democratización do país, a marxinación que se fai
patente nos presupostos xerais
do estado para 1999, os cámbios no panorama político da
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e mellaras acadados nos sectores
económico, social, cultural, político, ecolóxico, tecnolóxico-mediático e, como non, nas infraestruturas. Unha análise idílica da situación do país através da que
daba resposta, a falta de comparecéncias anteriores -esta é a primeira vez que se dirixe á cámara
desde o discurso de investiduraás denúncias que sobre a sua
xestión ven facendo o nacionalismo desde a celebración do último
debate que sobre o estado da nación se ten celebrado no parlamento galega, no ano 1996.

Respostar ao nacionalismo

A diagnose de Xosé Manuel
Beiras a respeito da situación interna contradeciu case que ponto por ponto á retratada polo
presidente da Xunta. Un Manuel
Fraga lribarne que se apresentou na tribuna cun discurso de
136 fólios a desenvolver neutros
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Fraga afirma que PP e PSOE teñen o mesmo modelo de Estado
Manuel Fraga lribarne conseguia
desviar a atención do Debate sobre
a Estado de Autonomía encendendo a polémica sobre o modelo de
estado, ao comezar o seu discurso
cun alegato á vixéncia da Constitución e do Estatuto de Autonomía.
De seguido, os grupos parlamentári os socialista e mixto propuñan,
nas suas intervencións, mudar o
actual modelo autonómico por outro de corte federal. Sen embargo,
mentres que para o portavoz de
EdG ese modelo debería permitir á
Galiza "conseguer o seu estatus
político", para o socialista Emílio
Pérez Touriño teria que manter o
actual equilíbrio territorial.
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"Estamos radicalmente en contra
daqueles que reclaman para España unha soberanía compartida entre nacionalidades e rexións", sentenciaba Fraga, quen, para completar a sua defensa do texto constitucional, aseguraba que o que se reclama é "o debilitamento de España, como nación e como estado, a
ruptura da soberanía do pavo español e a división desta soberanía".
Estas afirmacións realizadas polo
presidente da Xunta tiñan un ínter-

locutor concreto, o BNG, a quen
acusou de compartir "cama" con
forzas políticas que reivindican "o
seu direito a dispoñeren dos tributos recadados no seu território".
Unha reclamación que considera
en por si perigosa, porque racha co
princípio de "solidariedade fiscal".
Para reforzar as palabras do presidente da Xunta, o portavoz do PP,
Xaime Pita, recurriu a un dos argumentos máis empregados nos círculos de opinión estatais, e que el
mesmo ·definiu como "xacobinismo
centralista": o perigo dos enfrentemantos territoriais. Dirixíndose ao
BNG exixiu que explicaran "se
queren a balcanización de España" e lembrou novamente, que os
verdadeiros galeguistas son eles.
Modelo federal

Mália defender a necesidade de impulsar un modelo federal desde a
própria Constitución, os socialistas,
através do seu portavoz Emílio Pérez Touriño, facian críticas semellantes ás reclamacións nacionalistas, até tal ponto que na sua réplica, o próprio Fraga oferecéulle ao
novo secretário xeral do PSdG-

PSOE, un oco nas filas populares.
De feito, os argumentos defendidos polo portavoz socialista non diferiron substancialmente dos esgrimidos por Fraga. Ao seu entender,
os nacionalismos catalán e basca,
en connivéncia co PP -que fai
"contínuas cesións"-, só pretenden
rachar o equilíbrio territorial coas

suas demandas, nun sistema de
relacións "bilaterais e asimétricas".
Touriño considera que está en xogo a solidariedade interterritorial ,
"base da existéncia de prestacións
por desemprego ou pensións". Unha solidariedade que se asegura
porque "somos iguais grazas á
existéncia do Título VIII da Constitución".
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Pobres galegas!
A idea da solidariedade interterritorial, permanentemente
esgrimida polos partidos estatais (PP, PSOE e IU) agocha na
realidade unha opción política, cando non tamén ideolóxica: a
da indivisibilidade do Estado español.

O portavoz do aNG, Xosé Manuel Belras.
Ven da páJci.na anterior

De feito, se desde as filas do
BNG se tañen demandado
máis investimentos en infraestrutu ras, Fraga saia ao paso
asegurando que "fixemos realidade un soño no que poucos
crian" e xustif icaba os retrasos
argüindo que "algúns eren que
as obras de arte enxeñeril fanse nun dia". Respostou ás reiteradas reclamacións dunha
mellora dos camiños de ferro
referíndose aos convénios
subscritos co Ministério de Fomento e Renfe e, unha vez
· máis gabóuse da posibilidade
de facer efeitiva, "coa maior
prontitude, a variante do Guadarrama".
Como non podia ser menos,
criticou á CIG por non ter asinado o Plano de Emprego e
convidou -tora do guion escrito- "a todos a non esquecer a
sua responsabilidade". Do Plano de Desenvolvimento Co marcal dixo que permitiu "un
desenvolvimento territorial

na de
ricas".
m xotorial ,
wións
i''. Unegura
zas á
:onsti-

A vista das afirmacións do representante socialista, parece que o modelo
federal que defenden seria simplesmente un cámbio de noma do actual
estado das autonomias. Sobre todo
tendo en conta que desde as filas do
PSdG-PSOE se considera que "Galiza acadou un altísimo grao de autogoverno" e o estado español é "un
dos máis descentralizados do mundo". Ademais, Touriño entande que o
exercício real do autogoverno é sinónimo de "exercício real de autodeterminación" polo que os problemas de
Galiza non derivarían da Constitución nen do Estatuto de Autonomía,
senón da "incapacidade deste país
para exercer o governo".
Pala contra, desde o grupo mixto,
o seu portavoz, Anxo Guerreiro,
alén de criticar ao presidente da
Xunta por dar azos co seu discurso
a "dous nacionalismos ideolóxicos
excluintes", demandou a necesidade de acadar un consenso entre as
distintas forzas políticas para encetar un proceso de reforma do actual modelo de estado. En todo caso, tamén se amosou partidário de
marcar uns topes, centrando o debate "non en reforma si ou non, senón en até que ponto".

Reportoxe gráfico: ANDRÉS PANARO

máis equilibrado", subliñou os
estorzos feítos para mellorar a
calidade e competitividade do
sector agrário, frente ás "formulación s paternalistas e
pseudo proteccionistas" e mesmo advertiu que "cando desapareza o sistema de cuotas a
algúns verémolos chorar".
Centrar o debate no país

Frente este retrato do estado da
nación, Xosé Manuel Beiras falou dunha economía que segue
a ser periférica e subsidiada e
acusou aos poderes públicos de
aplicar pol1ticas "neomalthusiáns" dirixidas a reducir a capacidade produtiva, proibindo producir ou subvencionando o
abandono. O portavoz nacionalista criticou a colisión "entre a
iniciativa cidadán, tanto empresarial como laboral" coas instáncias do poder. Un "divórcio" que
afecta tanto aos traballadores
como ao empresariado e cuxa
orixe "non é económica, senón
política".

Guerreiro apresentou perante a
Cámara unha proposta concreta
"para un acordo base das forzas
políticas galegas sobre o modelo
de estado", artellado en duas fases. Unha primeira dividida en
dez pontos, nos que se recollen,
entre outros aspectos, a reforma
do Senado, a transferéncia de
máis competéncias a Galiza, renegociar as leis de bases do estado ou a institucionalización da
preséncia de Galiza nas delegacións estatais que negócian na
UE. A segunda fase chegaria no
ano 2000, cunha reforma "por
consenso" da Constitución, para
acadar un estado federal e plurinacional. Un aspecto, este último
que marca a diferéncia fundamental cos socialistas, que en nengún
momento recoñeceron o caracter
plurinacional do estado.
Entrementres, caseque ao remate
da sua intervención, Xosé Manuel
Beiras explicaba que se o BNG
participou na nova edición de Galeuzka, foi para atender a "voz popular'' que reclama que "teriamos
que ser e facer igual que os bascas e cataláns". Segundo o portavoz nacionalista trátase de de-

A falla de autonomia financieira
da Xunta de Galiza é outra das
claves que definen a precária situación económica na que se
atopa o país. Unha insuficiéncia
provocada pola renúncia a activar os instrumentos de política
fiscal e financieira autónoma
que se traduz, segundo Beiras,
nun cenário de constante "diverxéncia da economia galega co
seu entorno" e nun incremento
da dependéncia a respeito das
finanzas do estado.
Mália o crítico estado debuxado, Beiras abriu as portas á esperanza diante das expectativas de cámbio que se albiscan,
de cara ao futuro, através dos
movimentos de reacción que
comezan a facerse patentes en
sectores básicos da economía
e através dos movimentos sociais de denúncia ou reivindicativos. Un avance que está
abrindo brechas e propiciando
estados de opinión que poñen
en entredito as políticas inmobilistas do PP.+

tender os direitos e intereses nacionais nos espazos políticos estatal e europeu e de que todas as
forzas políticas asuman que chegou a fm dunha etapa e o comezo
dunha nova transición política no
Estado de cara "á consecución
dunha futura unión da europa dos
povos".
Canto á taxante negativa de Fraga
a prantexar unha posíbel reforma
da Constitución, Beiras lembróulle
que "son os pavos os que crian o
seu futuro" e que pésie ter o con- .
trol mediático, ainda non ten a capacidade de controlar a conciéncia
cidadán.
Para o representante do BNG, o
debate sobre o modelo de estado
que se produciu na cámara é a dem o nstraci ó n da existéncia da
"cuestión nacional", xa que nunca
se teria prantexado nos mesmos
termos nunha das denominadas
rexións. Ademais, ao seu entender
é imprescindíbel que se analise a
reforma do modelo do estado e
que se abra un debate a fundo,
porque do que se trata é de "criar
as condicións para iniciar unha nova cultura política". t

Só Fraga, ao chegar ao ponto álxido do debate político, como
ocurriu nesta ocasión no Debate da Autonomía, esquece
eufemismos e retrincos e vai directamente ao fondo da
cuestión: España é unha nación indidolúbel e indivisíbel e
Galiza tivo a sorte de "ser pacificada polos Reis Católicos e
integrada no grande proxecto de España". E, coma sempre que
comeza a sua andadura, non só se pasa vinta léguas na
história, senón que dá chimpos mouros no futuro, apresentando
guerras e calamidades sen canto se alguén se atreve a tocar a
Constitución, que non funda a nación española, senón que se
fundamenta nela.
Tanto Anxo Guerreiro como Pérez Touriño comparten con
Fraga lribarne a idea da Galiza dependente do exterior, da
imposibilidade que ternos de valernos coas nasas próprias
forzase, tamén, de relacionarnos en pe de igualdade con
outras nacións. Para estas políticos e os seus partidos,
cataláns e bascas son profundamente insolidários, que nos
zugan até o mielo a todos se os deixan. Seria o Estado
español, reequilibrador, o que lle permitiría a Galiza subsistir
sen caer na total pauperización.
Esquecen deste xeito, non só a própria formación do Estado
español, os intereses de clase e territoriais que o puxero a
andar, senón tamén a relación de coloniza(:ión, de dependéncia
periférica á que estivo sometida Galiza desde hai 500 anos,
precisamente desde a "paz imposta polos Reís Católicos" como
afirmou Fraga. E tamén a asunción dun sistema político
asociado a un modo de produción e a unhas regras de mercado
determinadas.
Pero obvian sobre todo outra evidéncia: pod,en existir outros
xeitos de relacionarse dentro dese Estado. E factíbel
configurar un novo Estado, estabelecer uns novas pactos,
uns noves acordes, uns novos consensos máis igualitários e
equitativos. Unha nova correlación de forzas, que non teña
que pasar polo centralismo español, na que os distintos
povos que compoñen o Estado dean a luz un proxecto no
que todos estean en pe de igualdade. A democrácia ten
moito que ver, é inerente, ao xeito de exercer o poder, á
dominación, a desigualdade de oportunidades, a
participación dun povo na determinación do seu próprio
réxime político e na xestión dos seus recursos. A democrácia,
como afirmaba Xoan Carlos Garrido a semana pasada nestas
mesmas páxinas, "só é viábel no terreo da igualdade de
oportunidades, tanto no plano individual como colectivo".
Se as posicións de PP, PSOE e EdG, non fosen políticas e
tamén ideolóxicas e, unicamente económicas como pretenden,
non terian porque negar tan teimudamente a constitución dun
novo Estado español. Fraga afirma que ternos que seguir
cunha economía subsidiada "mentres G~liza non despegue~·.
Unha economía subsidiada é o mesmo que "dependente". E
precisamente esa dependéncia, a forma na que Galiza está
inserida no Estado español, o que nos obliga a este tipo de
economía. E son os partidos estatais e as clases sociais e os
intereses españois que representan os que tratan de seguir
impoñendo este Estado actual, porque son os beneficiários da
sua estrutura.

É por iso que, cando a Declaración de Barcelona tala de
necesidade de "criar unha nova cultura política para
reformular o Estado", se desata o grande debate e os
anatemas constitucionais contra todo cámbio, pois unha nova
fórmula implicaría a perda de previléxios históricos e
atentaría contra interesases moi concretos agora
preponderantes e beneficiários do Estado español. A
cantilena con que se nega a posibilidade de que ·Gal iza se
relacione por si mesma, sen Madrid de intermediário, é a
mesma que se produciu en todas as metrópolis cando o
proceso de descolonización: "que van facer eses proviños
negros sós". A sua "pobreza", loxicamente, era unha
condición da sua situación colonial.•
ANOSA '!'ERRA
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Acurralados
polo Bloque
Cando se comezou a
defender o manifesto de
Luzes de Galiza, a defender
a democrácia e a denunciar
as prácticas clientelares,
aos deputados do PP non
lles fixo nengunha grácia.
Beiras lembráballes que as
denúncias non as facia el
nen o BNG, senón un grupo
de persoas que ademais
aparecen asinando o
documento.
Desde as filas do PP
comezaron a rir a esgalla
demonstrando que non
acreditaban na afirmación
do portavoz nacionalista.
"Ben" contestou Beiras,
"logo se todo o que se
manifesta en contra das
políticas do PP pertence ao
BNG, logo vostedes están
secuestrados nun país
ocupado polo Bloque".+

Os tres portavoces
da oposición coinciden en criticar o caciquismo do PP
Democrácia devaluada, poi ítica
dependente, prácticas clientelares, conceicióri uniformizadora da cultura, uso e abuso dos
méios de comunicación en benefí cio próprio para chantaxear
á cidadania e censura á liberdade de expresión son algunhas das características que lle
atribuen os grupos da oposición á práctica política do governo de Manuel Fraga e, por
extensión ao PP. Denúncias
que coinciden coas recentemente recollidas no Manifesto
feito público polo Foro Luzes
de Galiza, ao que recorreron
os portavoces dos grupos para
demonstrar que a sociedade
comeza a "espertar".

Os médios de control artellados
polo governo para impedir calquera manifestación contrária ás
políticas que desenvolve o PP,
para fomentar o pensamento
único e favorecer o clientelismo
político sobre o que sustenta o
seu poder foron obxecto de duras críticas desde a oposición.
Os "mil resortes de coerción"
que ten deseñado a administración e que executa através do
"xefe rexional de policia, impropriamente denominado Delegado do Governo" semellan, explicaba Xosé Manuel Beiras, que
estivesemos "nun estado autocrático de raiz totalitária". Como
se desde o governo se temeran

"sublevacións obreiras, folgas
salvaxes ou movimentos de masas subversivas".
Con esa diagnose da situación
coincidiu tamén o portavoz socialista Emílio Pérez Touriño, quen
destacou a obsesión por silenciar
á opinión pública e por limitar ·O
dinamismo da sociedade galega
diante do inmobilismo dun proxecto político substentado nunha
"democrácia devaluada, que
adormece a formación cultural e
uniformiza ás consciéncias".
Obviamente, quen non se manifestaron dacordo con estas críticas foron os deputados do PP,
como tampouco acreditaron nas

denúncias recollidas no manifesto feito público polo Foro Luzes
de Galiza. Foi o próprio presidente da Xunta quen asegurou que,
lago de ler o manifesto, só atopara un exemplo que puidera calificarse de nepotismo, en referéncia á denúncia de enchufismo
nas oposicións á deputación de
Ourense. Unhas oposicións nas
que resultaran aprobados fillos
de cárregos do PP e cuxos resultados xustificara daquela Fraga
afirmando que "están máis preparados" e que volveu no decurso do debate a xustificar asegurando que "é normal que o filio
dun médico estea máis preparado para ser médico e o dun avogado para ser avogado".+

Ainiciativa empresarial sustitue a pasividade da Xunta
A capacidade de reacción que
comezan a amasar diversos
sectores da sociedade e da cidadania galegas é unha das claves que, segundo Xosé Manuel
Beiras, permite albiscar un cámbio de rumo na política económica do país. Un proceso de "autodefensa" dos sectores estratéxicos e do mundo empresarial que
tratan de defender os seus intereses apostando por forzas políticas próprias capaces de sustentar o tecido produtivo galega.
Esa vitalidade que amasa o
empresariado autóctono está a
superar mesmo as dificuldades

e o "caos visíbel no poder e na
administración autonómica" di
o portavoz do- BNG, e abre as
portas a unha cada vez maior
consolidación de grupos empresariais e sectores emerxentes cuxo potencial de desenvolvimento atópase no tecido
produtivo do próprio país.
Beiras retírese tanto aos sectores estratéxicos que caracterizan de seu á economia galega,
agro, gadeiria, pesca e derivados como aos cadros direitivos, tanto técnicos como económicos, de centros neurálxicos da empresa privada, da

Anxo Guerreiro, de Esquerda de Galicia.

O PP anúncia que non haberá cámbios na Lei de normalización lingüística
"Estamos en contra de calquera
modificación da Lei de Normalización Lingüística", sentenciaba
Manuel Fraga lribarne ao comezo
da sua intervención. As causas
palas que se xustifica esta negativa residen, ao dicer do próprio
presidente da Xunta, no feito de
que esta lei "constitue un marco
equilibrado que permitiu e fornen-

tou a expansión donoso idioma".
Para demonstrar que o proceso
de normalización segue o camiño
axeitado, Fraga fixo unha leitura
própria dos dados tirados polo
mapa Sociolingüístico, segundo o
que a maioria dos enquisados, un
55,4%, considera que no futuro, o
galego será a língua máis usada.

Baseándose neste resultado, e no
feíto de que para o 60% da povoación "o galega e o castelán serán igual de útiles", o presidente
da Xunta reiterou a sua intención
de afianzar a política de bilingüismo harmónico que ven caracterizando ao governo do PP.
Segundo o titular do executivo,

Anxo Guerreiro criticou a
escasa capacidade de
Fraga para influir nas
decisións que toma o
governo Aznar e que
afectan á Galiza dicí ndolle
que "pinta menos que o
porteiro da Moncloa".
Por algun problema de
comprensión ao presidente
da Xunta parecéulle mal
que o compararan con ese
traballador e dirixiuse a
Guerreiro demandando
unha desculpa. Asi o fixo o
portavoz do grupo mixto,
tratando de darlle unha
explicación á sua
afirmación: "que me
desculpe o porteiro , que
non ten a culpa de nada,
pero vostede manda menos
que o porteiro da Moncloa"
reiterou. Pensaría que o
ferido tiña que ser o porteiro
pola comparación .•

Leituras da história

empresa pública, de cadeas
comerciais autóctonas ou de
institucións de intermediación
financieira que parten cun capital e cunha estratéxia económica inserida no país.
Son, ao entender do representante nacionalista, "fenómenos
que ·poñen de manifesto relevantes cámbios de actitude no
mundo empresarial", até o de
agora caracterizado polo seu
endebedamento cun poder que
adoita empregar métodos clientelares que na vez de favorecer
o desenvolvimento da economia
dificultan o seu crecimento. +

O porteiro
da Moncloa

ese "bilingüismo exixe da administración un respeito profundo da
lei", para que sexa limpo e equilibrado. En síntese, a política do
governo de Fraga en mat3ria lingüística substéntase na defensa
dun clima de "liberdade e convivéncia pacífica", que ao parecer
racharia se se acomete calquera
cámbio na actual lexislación. •

Ben certo é que a história
non é unha ciéncia exacta.
Senón que lle pergunten a
Fraga, quen nun intento de
rematar o seu discurso cun
alegato final comezou a
enumerar os distintos pavos
que pasaron polo território
galega e foron deixando a
sua impronta: castrexos ,
suevos , romanos ... así até
os Reis Católicos, aos que
agradeceu que "devolveran
a paz" ás terras galegas.
lsto demonstra que a
interpretación da história
depende de quen a lea e
Fraga quer ficar para
sempre nela xunto cos
católicos monarcas como o
governante que transformou
o país nunha "Galiza
moderna, que sabe
preservar o seu património,
transmitir a sua história e a
sua cultura e reverdecer un
impulso espiritual que
iluminou Occidente". Por iso
tamén, as suas últimas
palabras foron as de
"Santiago e abre Galicia". +
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Os dados contradin oavance da economia galega defendido por Fraga

Desde a chegada do PP á Xunta,
Galiza perdeu posicións
a respeito do Estado e da UE
Todos os indicadores económicos relevantes demonstran
que a economia galega na
vez de converxer co Estado
ou coa UE foi perdendo posicións de forma progresiva no
decurso das duas lexislaturas nas que presidiu o Governo Manuel Fraga lribarne. De
feito, do ano 1990 ao 1997
descenderon os índices de
povoación activa, as taxas de
ocupación, perdéronse empregos no sector primário
que non se recuperan nos
outros, incrementouse a taxa
de desemprego, e perdéronse
posicións no conxunto da UE.
Dos dados económicos feitos
públicos por Xosé Manuel Beiras tirase que cando comezou
Fraga a governar, a povoación
activa superaba á inactiva en
100.000 persoas. Pola contra,
transcorridos nove anos, non
só se invertiron as cifras senón
que mesmo a povoación inactiva supera en 90.000 persoas á
activa, mentres que no mesmo
periodo prodúcese un incremento a nivel estatal. O mesmo acorre coa Tru<a de Actividade, que no ano 1990 era superior á média estatal e que ,
sen embargo, na actualidade é
inferior.
Menos esperanzadores ainda
son os dados referidos ao conxunto de traballadores asalariados. Entre os anos 1990 e
1997 producíuse un descenso
do número de asalariados que
no caso do sector industrial

sector servizos e non hai cámb i os nen na indústria nen na
construción.
Tendo en canta estas cifras ,
desde que governa Fraga·a taxa
de paro en Galiza pasou dun
12% a un 18,5%. Ademais, desglosado sectorialmente tírase
que o desemprego duplícase na
pesca, sube máis da metade na
indústria, increméntase nun tércio na construcción, sube nun
cuarto nos servizos, en dous tércios nas mulleres, nun 40% nos
homes e como resultado da aplicación do plano de emprego xuvenil ascende nun 35% entre a
mocidade.
Diverxéncia coa UE

acada ás 5.000 persoas. Unha
cifra que se incrementa se se
analisan os dados correspondentes ao sector pesqueiro e
primário , onde se deu unha
perda de 13.000 postas de traballo. Só se observa un pequeno incremento na construción e
nos servizos grazas, sobretodo, ao traballo feminino, xa que
se perden case que un total de
20 .000 pastos de traballo no
caso masculino.
Canto á cifra de traballadores
autónomos, prodúcese unha
caída de 130.000 empregos por
canta própria en agricultura e
pesca, obsérvase un descenso
de caseque 15.000 no caso do

O

rzamento
da
Xunta medrou un
catr centos por
cento baixo a era Fraga.
Melloraron as infraestru,
tura . Figuramo no pri,
meir lugar en canto in,
ve timento por habitante.
Situámonos nas cuotas
máis baixas de paro desde
hai 18 anos. Vivimos unha
etapa de emprego expansi,
ble. O ensino, a sanidade e
a administración, son mo,
demos, eficaces, gratuitos
e ao alcance de todos.
Verdadeiros exemplos de
xestión competente e de coidado interés público.

Mália a favorábel diagnose
apresentada polo presidente
da Xunta, a evolución da economía galega situa ao país
nunha posición de clara desventru<a frente á média da econo mi a europea. Das 203 rexións que conforman a UE, Galiza ocupa o lugar 186, ou o
que é o mesmo, atópase entre
as 20 últimas. De feito, mentres que no ano 1990 estaba
ao 61 % da média europea en
Produto Interior Bruto (PIB), no
ano 1995 situábase ao 60%.
Nese mesmo periodo de tempo, o Estado español experimentaba un relativo crecimento
pasando do 71 % do PIB ao
77%. Diante desta situación, o
portavoz nacionalista asegura
que "estamos nun cenário de
constante diverxéncia". •

Coa sua arte e sortiléxios
convirte a realidade nun,
ha notícia: versión pren,
sa subvencionada. As
viaxes de ócio, placer e
reconto de votos, en mi,
sións comerciais e diplo,
máticas. A crítica do apa,
rato caciquil, nun reco,
ñecimento aos resultados
democráticos. As listas de
espera, en ventanilla úni,
ca. A subvención ao en,
sino privado, en apoio á
libre empresa. O éxito de
Supermartes, en consoli,
dación dos sinais de iden,
tidade nacionais. A selección de dous galegas na
equipa de España, nun trunfo do Galiza Calidade.
Os gorrazos entre Cuiña e Romai, en nímias di, ..
sensións internas xeneradas pola liberdade de ex,
presión e o asemblearismo que rexen no PP. A
violéncia doméstica, en subvención para mulleres
rurais. Os pactos sindicais, en millóns para xoma,
das no Gran Hotel. As Fundacións, Entes e Socie,
dades de Xestión, en oficinas de colocación sen
ánimo electoral.

O grande mago

Despois <lestes feitos incuestionábeis, palpábeis e
cos que convivimos a diário, o bruxo das queima,
das encántanos con novas números de prestidixita,
ción. Co máis difícil todavia. Esta vez a cousa vai
dunha pensión vitalícia para amas de casa ( asi en
feminino e ilustrado no telexomal coa imaxe dun,
ha muller sacando o lixo), cun decimoterceiro no,
vo plano de emprego superada a loita de clases, con
vias rápidas que saquen a Lalin do seu histórico
illamento, coa continuidade das prospeccións pe,
trolíferas nas costas galegas, coa abolición do mar,
xismo por Decreto e coa institucionalización da f¡,
gura do fillo prominente.

Din que co tempo todos os trucos rematan por des,
cubrirse. Ou en versión dun revolucionário da
Fráncia de Robespierre; Falar é barato o prezo da ac~
ción é colosal. •

Maniféstanse en Lugo polo bloqueo
das contas a 'O Caxigo'

5

Centos de gadeiros sairon o Xoves 8 de Outubro á rua
para protestar contra o bloqueo que Facenda ten sobre
as contas bancárias da cooperativa láctea "O Caxigo"
polo impagamento da supertaxa de once millóns de pesetas en relación á campaña 1996-97. A cooperativa ten
80 sócios e tiña un prazo de até o 14 de Outubro para
abonar esa cantidade, sob amenaza de embargo. O Sindicato Labrego Galega, SLG, foi a organziación convocante desta manifestación e reseñou a necesidade de
rematar coas cuotas e coa supertaxa para que non se
dean máis casos como o da cooperativa da Pastoriza. •

Convocan folga no Ensino Secundário
o dia 27 de Outubro
A Coordenadora de Profesores de Ensino Secundário, a
CIG e UGT teñen convocada unha folga para o dia 27 de
Outubro para exixir da Consellaria de Educación a paralización do acordo que asinou coas organizacións
sindicais CC 00, ANPE e CSIF sobre os critérios para determinar os cadros de persoal dos institutos e dos
Centros Integrados. Os convocantes, que conforman a
maioria da representación dos ensinantes, demandan da
Administración a paralización do proceso de adscrición
do profesorado, a renegociación do persoal e unha rede
de centros que garanta un ensino público. Ademais de
solicitar unha entrevista co Conselleiro de Educación,
Celso Currás, convocan unha manifestación para o mesmo dia da folga que sairrá da praza do Toral en Santiago
ás 11 :30 horas. Manteñen que entre outras
consecuéncias o acordo vai significar mobilidade xeográfica e funcional do profesorado. Un número importante de
ensinantes vai perder a sua praza definitiva e outros terán
que impartir matérias afins para non verse desprazados
de localidade. •

Volta a Galiza
o mariñeiro retido na llla de Reunión
O Sábado 1O de Outubro chegaba a Santiago de Comspotela Manuel González, o mariñeiro de Boiro que levaba
cito meses retido na illa de Reunión; de soberanía francesa, acusado de pesca ilegal por non ter autorización. A lexislación na illa permite o apreixamento de barcos sen
que teñan que declarar a tonelaxe que levan, segundo
declarou o mariñeiro, que estaba ao mando do barco
"Mar do Sul". O caso deste barco está pendente de reso1ución ainda que finalmente limitarase a unha multa, xa
que non hai petición de cárcere para os pescadores galegos. Durante os oito meses, o Manuel González permaneceu retido nun hotel esperando a resolución xudicial. •

Redesa recorre as indemnizacións
aos expropriados de Mena
Rede Eléctrica de España, S.A., Redesa, recorreu todas as
indemnizacións estipuladas pola liña de alta tensión de
Merza e máis as de dous significados opositores á liña en
Martixe. Segundo interpretan os afectados, o recurso contra as indemnizacións ten por obxecto realizar un castigo
exemplarizante contra os que se negaron a vender os terreos, xa que estes seguen a manter que é falso o
argumento da empresa e da Administración conforme ao
cal todos os proprietários estaban conformes co trazado
da variante de Merza. Redesa tardou nove meses en facer
a sua valoración dos terreas, posteriormente taxounos a
prezos que non chegaban a representar a décima parte do
estabelecido logo polo Tribunal Provincial de Xustiprezo,
e agora recorre as taxacións determinadas por este
último organismo. Pero o recurso non afecta a todas as
expropriacións, xa que mentres paga indemnizacións millonárias a proprietários cos que chegou a acordos amistosos, apresenta recurso por cantidades que ás veces
non superan as 60.000 pesetas. A respeito dos acordos
amigábeis, os afectados indicaron que Redesa empregou
medidas de presión para convencer aos afectados.•

Manifestación da AMI
contra o Día da Hispanidade
Como acto de protesta contra a festividade do 12 de Outubro, a Asemblea da Mocidade Independentista, AMI, convocou duas manifestacións, en Vigo e na Coruña, para expresar "o fundo rechac;:o" contra esta festa de exaltación
española. Os manifestantes ercorreron as ruas destas
duas cidades na tarde do Luns 12 de Outubro baixo o lema "Nao somos espanhois, nem falta que faz". A AMI comunicara ás Subdelegacións do Governo a intención de manifestarse obtendo o permiso correspondente. Tamén noutras vilas galegas organizaron actos contra a Hispanidade. •
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OPtNIÓN

NA CASA DO FERREIRO, COITELO DE PAU OU
O NACIONALISMO DE H.OXE ANTE.O IDIOMA GALEGO
RAFA VILLAR

A reivindicación lingüística foi un dos alicerces fundamentais que contribuíron a
criar a consciéncia de Galiza como nación.
Moitos ríos de tinta se teñen vertido, moita
saliva gastado, en defensa do galego desde
que a idea da nosa identidade colectiva se
afundia nas sombras até hoxe, en que esta
mesma idea, a de Galiza como nación de
seu, brilla con máis forza que nunqt.
Mais abandonemos o lirismo. O momento
actual do galego (ben que mal, coñecémolo todos e todas) caracterízase, a grandes trazos, por unha perda sensíbel do uso
do noso idioma, perda que se dá principalmente nas xeracións máis novas. Contrariamente a esta tendéncia desgaleguizadora, a nosa sociedade apresenta unha
atitude favorábel á potenciación do galega. O paradoxal da situación resulta de
que esta vontade en prol da língua galega
estana a manter as xeracións máis novas,
aquelas nas que a desgaleguización é máis
acusada. Quer dicer que estamos, pois,
ante un idioma que, conservando unha
importante vitalidade, está a ser desprazado socialmente polo español. E todo isto
apesar de o galego aceder, ainda moi limitadamente, nos últimos anos a ámbitos en ..
que o seu emprego era vedado ou case
perseguido (meios de comunicación, administración, xustiza ... ).

dóticas, non o son tanto se as miramos
detidamente.
A primeira delas dáse nun acto académico, pero administrativo ao fin e ao cabo,
como é a exposición nun exame para cátedras. Entre os candidatos, tres pertencen -por dicelo así- da órbita do nacionalismo, e só un deles ( unha, para sermos
máis exactos) emprega o noso idioma.
Dos que non empregan o galego, mesmo
un chegou a formar parte da equipa de
govemo nacionalista da Universidade de
Santiago de Compostela que, entre outras
cousas, aprobou un interesante "Regulamento de Uso do Galego na USC" ou, a
través do servizo de normalización da universidade, impulsou un campaña (ainda
en marcha) en favor do uso do galego nas
teses de licenciatura e de doutoramento
da dita universidade, co fin de espallar e
prestixiar o uso da nosa língua. Contraditório, moi contraditório, non si?
A segunda das atitudes prodúcese nunha
colaboración en prensa galega. Nun artigo avahando nova situación que se está
a criar no estado español (Declaración de
Barcelona, estado confederal, etc.) unha
persoa, tamén profesor de universidade e
ex-vicerreitor da mesma equipa .naciona-

a

lista da use e igualmente con claras coxa que seria entrar a avaliar condutas
notacións co nacionalismo, escrebe as
éticas e penso que iso é pór o pé sobre
areas movedizas. O
suas reflexións en español. Cabo del, o oureprobábel é que se
dean por parte de
tro colunista que colapersoas vencelladas,
boraba na páxina si
redacta o seu artigo
máis ou menos orga'Entendo
en galego. A atitude
n i ca mente ao nado dito profesor unicionalismo, en actos
como fundamental
versitário entra tamén
que é óbvio que re que o nacionalismo
en contradición coa
bordan o estrito marmantida polo sindicaco privado ou famievite calquer
to nacionalista CIG,
liar. Son, portante,
atitudes
sociais de reque hai xa máis de un
re laxación
xeitamento ao empreano, por meio da sua
no uso do idioma
go do galego en espasecretaria de comunicación, enviaba cartas
zos de dimensión púgalego e na sua
aos directores dos xorblica, e por parte de
persoas, como digo,
nais galegas para que
reivindicación
de evidente vincularespeitasen o emprego
social"
ción ao nacionali mo.
do galego nas declaracións dos comunicaO que ignoro é se esdos ou dos voceiros da
tas atitudes obedecen
a algun estrano precentral sindical nas
xuf zo contra o noso
novas que se desen
acerca do sindicato,
idioma ou se hai que
petición que segue sen ser atendida.
emarcalas noutra caste de motivacións.
Aclaro que non acho reprobábeis estas
atitudes nen as cuestiono como parte
dunha eleición persoal dos indivíduos,

A política lingüística do PP, ou a auséncia
desta, emascarada baixo a falácia do "bilingüismo harmónico" conduce irremisibelmente a ese proceso en marcha de
substitución lingüística do galego polo español. Frente a este proceso, a sociedade
civil (e aqui o papel do nacionalismo galega é vital) ten que contrapar un novo proceso, tamén en marcha, o da normalización do idioma galego.

Só digo, repetfndome, que para o nacionalismo é contraditório e mesmo perigoso que se dean as ditas atitudes, se é
que de verdade coidamos que o galego, a
nosa língua nacional, debe ter a dimensión que seria agardábel canto ao seu uso
social. Acaso, cando o nacionalismo saiu
á rua o pasado 16 de maio, non era para
demandar a plena normalización de usos
do idioma galego? Acaso non demandábamos que se puxese freo ao retroceso
social do galego? Acaso non demandábamos unha nova política lingüística?
Por iso é bo advertir destas atitudes. Non
co ánimo dar leicións de ética nacionali ta, mais si coa firmeza de estar certo de
que o futuro do galego, a ua supervivéncia en xeracións futuras, vai depender
moito do papel que o naci nali mo (non
o esquezamos, en proceso de medra da ua
influéncia acial) de en vol va re peit da
língua de Galiza, porque camiño da sua
recuperación non é doado e tampouco
non admite dúbidas nen vacilacións, nen
valen os pasos atrás.•

Oeste xeito, o nacionalismo no seu conxunto ten a responsabilidade de liderar o
proceso da normalización do idioma, e facer que o dito proceso avance e o galego
se converta na língua de uso normal na
nosa sociedade. Para isto, entendo como
fundamental que o nacionalismo evite
calquer relaxación no uso do idioma galega e na sua reivindicación social. Neste
senso, paréceme contraditório e perigoso
que se produzan certas atitudes observadas nos últimos tempos e que, ainda que
nunha primeira ollada podan parecer ane-

RAPA VILLAR

traballa no serviio de normaliiación
lingilística da CIG

... e adema is, dentro da Historia da
Literatura Galega, Otero Pedrayo,
Álvaro Cunqueiro, A Nova Narrativa,
Castelao, Ánxel Fole, Carvalho Calero,
Antoloxía da Narra tiva Actual...
Chame ao 986 433 830
e solicite máis información.
Historia
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Conseguiu o Congreso cumprir cos seus obxectlvos?
Na maioria dos casos os campos de investigación están demasiado parcelados en especialidades e só son coñecidos
polos especialistas de cada
área. Un tema tan complexo
como o do desenvolvimento
económico de Galiza require
un pranteamento multidisciplinar. Precisase un foro que fomente o debate. Sen magnificar os resultados do Congreso,
coido que serviu para facer balance e inventário através do
que se pode coñecer o que
hai, o que falta, cales son as
metodoloxias e se os enfoques
son correctos ou non . Se o
Congreso se consolida, apartir
de aí o debate pódese facer
máis rico e ter unha tradución
na política económica real.

I •
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aportar unha visión, cun certo
consenso, que sirva como base para preparar esas medidas
e para que os protagonistas
políticos as poidan ter en canta, porque o que vemos é que
se perde un pouco a perspeitiva de onde está a orixe dos
problemas. Con todo, hai que
entender os estudos que se realizan só como recomendacións, porque é tal o xogo de
variábeis que os resultados poden ser completamente diferentes.

Manuel Jordán
'As políticas económicas necesitan
oconsenso social'
.+

PAULA CASTRO

A CONVERXÉNCIA CON EUROPA É UNHA REALIDADE INEVITÁBEL, PERO PODE SER RECONDUCIDA DESDE
AQUI "PORQUE O FUTURO É ABERTO", SINALA MANUEL JORDÁN, DIRECTOR DO INSTITUTO UNIVERSITÁRIO
DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE GAL/ZA (IDEGA), QUEN TAMÉN CONSIDERA QUE É NECESÁRIO ABEl-

RAR AS VISIÓNS "APOCALÍPTICAS" E BUSCAR ENTRE NÓS "O CONSENSO NAS CUESTIÓNS CARDINAIS". O
l.D.E.GA. VEN DE ORGANIZAR O CONGRESO DE ECONOMIA DE GALIZA, DESENVOLVIMENTO E GLOBALlZACIÓN QUE SERVIU COMO FORO DE APRESENTACIÓN DAS ÚLTIMAS INVESTIGACIÓNS UNIVERSITÁRIAS.

Pensa que un Conselleiro de
Economia, calquera que sexa,
val facer caso do que se diga
nun congreso?
A pol ítica económica deberia
ser expresión dun certo consenso social. Nós, desde aquí, podemos aterecer investigacións,
cos seus resultados, e iso pode
ser aplicábel e positivo.
Através das ponéncias expostas pódese ver que se lle dá
máis importáncia a uns sectores que a outros?

O primeiro que hai que facer é
combater certos tópicos que
circulan ao respeito e que tenden a facer unha leitura apocalíptica do que será a integración. Estamos chegando a unha fase que é o resultado dun
proceso ao que nos viñemos
acostumando nos últimos
anos. Maastricht foi un exercício de disciplina das distintas
economías para que ese proceso puidese chegar a culminarse sen tráumas.
En segundo lugar, hai que ter
en conta que nos atopamos
diante dun proceso irreversíbel e polo momento déuse xa
a renúncia dos Bancos Centrais a exercer as suas competéncias en matéria de política
monetária. Estamos diante de
toda unha série de cámbios,
como pode ser a libre circulación de capitais a escala europea e todo iso apreséntanos
un futuro máis ligado ao resto
de Europa.

As liñ as de investigación coinciden en certo modo coas áreas nas que se dividiu o Congreso. Hai estudos sobre o modelo de desenvolvimento económico , as suas caracter ísticas , como se ve o desenvolvimento desde a perspeitiva do
equilíbrio territorial e hai outros
traballos centrados en aspectos máis concretos.

Sen embargo, ese proceso
parece ter importantes repercusións negativas para os
sectores produtivos básicos.

Ná área do sector público , os
temas estrela foron os distintos
pontos de vista que hai sobre o
financiamento autonómico , o
impacto das infraestruturas ,
das autovías e o gasto social.
Logo está a globalización , as
repercusións da integración europea, como se inserta Galiza
no conxunto europeu , nomeadamente no contexto da periféri a atlántica e as relacións co
Norte de Portugal. Os temas
son , por natureza, variados .

Ainda que a economia apresenta índices de crecimento,
non se pode esquecer que no
caso galega existen importantes eivas estruturais. E moi perigoso confundir os termos e
por iso do que se fala é dunha
converxéncia nominal e non
dunha converxéncia real. Hai
países que apresentan ratios e
agregados de crecimento económico que non queren dicer
que se trate de países plenamente desenvolvidos.

É na área de análise sectorial
onde tiveron acollida os sectores protagonistas da economía
galega e os que máis preocupan , como o forestal, a agricultura, as cuotas do leite, o asociacionismo , todo o complexo
da pesca, da indústria pesqueira, o comércio e os servizos.
Outro grande abano de estudos céntranse nos recursos físicos e humanos, o traballo, os
salários .. .

As políticas económicas actuais teñen en contaos resultados da investigación?
Os economistas podemos proxectar, definir .. , pero apartir
daí xa non depende de nós.
Gostaríanos que se recollesen
eses resultados, que tivesen
repercusión sobre os axentes
sociais e económicos e sobre
os responsábeis políticos. Obsérvase un grande desequilíbrio entre a demanda de investigacións desde o sectof público e desde o privado. E moito
maior a que se fai desde a ad··
ministración e desde as empresas públicas, que solicitan

A economia galega vai sofrer
importantes cámbios como
os provocados pola integración na moeda única, cales
son as perspeitivas que se
apresentan?

A. PANARO

traballos sérios de investigación que se poden aplicar a
aspectos sectoriais ou subsectoriais. Esa demanda falta no
sector privado, o que en certa
medida reflexa a situación na
que se atopa, cunha problemática moi específica. Seria moi

interesante que desde o próprio sector lácteo se pedise un
estudo sério sobre a política
de cuotas, tanto para saber cal
é a situación real na que se
atopa como para coñecer as
perspeitivas que se lle apresentan.

Tamén hai que ter en canta
que a economía, a diferéncia
doutras ciéncias, non é exacta
porque non se poden facer probas de laboratório que permitan comprobar os resultados
aplicando unhas ou outras medid as . O que si podemos é

Na Galiza hai que recoñecer o
esforzo de determinados sectores por adaptarse ás novas
condicións da economía. Pero
neutros, ese mesmo proceso
de adaptaciqn está resultando
traumático. E o caso do sector
agrário, ainda que si se deu un
importante proceso de concentración de explotacións. Estamos diante dun cámbio moi
complexo que sacrifica o futuro
de moita xente, ademais de
apresentar moitas incertidumes, porque mália facer especulacións de moi diverso tipo,
non se sabe realmente onde
vai rematar. A estas alturas
ainda é posíbel reconducilo de
cara a que redunde no benestar de todos os galegas , porque o futuro que construimos é
aberto. Trátase de construir o
país desde aqui, de aportar as
bases para que se dea ese
consenso. Un consenso que
ten que centrarse en cuestións
que son cardinais e que se
apresentan moitas veces como
intocábeis. +
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Pérez Touriño eleito secretário xeral co apoio de Príncipe, Ceferino e

OPSdG·PSOE racha a hexemonia do Vi
*A. EIRÉ

Trece anos despois daquel
congreso de Ourense, onde
Madrid impuxera o "consenso" a carón do proxecto vazquista, o PsdG-PSOE rachou
cos compromisos anteriores
configurando unha nova
maioria. Pérez Touriño liderará un proxecto apoiado en
Carlos Príncipe (Vigo) Ceferino Díaz (Compostela) e Xosé
Blanco (Lugo). Os intentos de
Cipriá Ciscar de impoñer un
acordo non froitificaron e o
secretário de organización socialistas liscou antes de rematar o congreso, demandando
a todos "lealdade co partido".
"Paco, gañaches ti, por que ti
trouxéchelos a todos e puxéchelos onde están", afirmaba
Xavier Losada, o cancerbeiro
de Francisco Vázquez, cando
estaba a ponto de rematar o
congreso extraordinário do
PSdG-PSOE en Ourense. Pero
Vázquez e o vazquismo foron
os grandes perdedores. Pérez
Touriño gañoulle a secretaria
xeral a Miguel Cortizo, e o partido gañoulle a Vázquez. Cortizo perdeo sabendo desde un
comezo que un dos seus grandes lastres era precisamente o
dos apoios coruñesistas. Tamén sabia que eran, ao mesmo tempo, a sua grande baza.
Despois de pactar con eles no
congreso da Coruña, xulgaba
imposíbel unha vitória sen unha alianza co vazquismo máis
tradicional, aquel que Madrid e
os poderes económicos impuxera, cando a autonomia comezaba a andar.
O PSdG-PSOE, despois deste
congreso, pode, por vez primeira, adaptar a sua estrutura
interna ao marco autonómico
vixente. A amistade persoal levou a moitos "renovadores",
como Patxi Vázquez, alcalde
do Carballiño, Xavier Gago, alcalde de Vilagarcia e ao ex
parlamentário Ventoso Mariño,
a darlle o seu apoio a Miguel
Cortizo. Os tres mostráronse
dispostos, en conversas con
esta periódico, a apoiar o novo
proxecto. Outro dos apoios de
Cortizo, o alcaldábel ourensán
Antón Troitiño, laiábase cavilando en se o seu apoio ao
perdedor lle pode pasar factura
nas municipais.
A fin de esvair a imaxe de candidatura vazquista, Cortizo e
Patxi Vázquez, laminaran da
sua lista da executiva a todos
os primeiros espadas do anterior aparato: os Moreda, Nogueira, Tallón, Romeu, Losada ... Até Patxi lle puxo veto á
entrada de Salgueiro, unha persoa .afeita a enredar nos diferentes congresos .
Fronte a Cortizo situábase Pérez Toruiño que, sen a marca
do pasado e sen o apoio do
vazquismo, representaba a renovación. Cos apoios sólidos
en Vigo de Carlos Príncipe e
os de Blanco e Borreiros en
Lugo e Ferrol respectivamente,
así como os de Antón Lauro en
Pontevedra, faltáballe conseguir un acorde cos galeguistas

A dirección do PSdG sofrirá unha importante reconversión, ainda que os representantes galegos na organización federal seguen a ser Vá:z:quex e Caballero.

de Ceferino Díaz e de pequenas agrupacións e delegados
contrários ao vazquismo. A
Montaña luguesa, a Mariña,
parte da Límia e alguns delegados que votaron por libre déro n lle a vitória entre os 480
compromisários. Os seus
apoios viñeron de 294 militantes (61,51 %), fronte aos 175
(36,61 %) que votaron a pral de
Cortizo. Nove compromisários
fixérono en branca e dous votos foron nulos.

Os mesmos bandos
de hai trece anos
Os bandos en confrontación
eran os mesmos de hai 13
anos, ainda que só repetía un
protagonista directo, Ceferino
Díaz que, daquelas, ante as
presións de Madrid, se separou
de Gato Sonegas, Cauce e Miguel Barros decidindo posibilitar a eleición do vazquista Sánchez Presedo.
Esta vez o secretário de organización do PSOE, Cipriá Ciscar, desprazado desde Madrid
o dia anterior pésie aos desexos da xestora de que non viñese, non logrou impar unha
lista única. lntentouno, por surpresa, na mediodía do dia 1O.
Cinco minutos despois de afirmarse oficialmente que non estaría no congreso até a sesión
de clausura, presentouse en
Expourense e chamou a capítulo aos tres aspirantes á secretaria xeral. O seu xesto mediador non deu resultado e,
despois de 48 minutos de discusións, decidiu dar unha rolda

de prensa acompañado por
Touriño, Caballero, Cortizo e
Xavier Casares quen xa se
despedira minutos antes, ante
os xornalistas, como presidente da xestora.
Ciscar comezou afirmando que
lle teria gastado "que houbese
unha lista única". Despois, e ante os meios de comunicación,
pediulle lealdade aos afiliados
socialistas e que, "polo menos
en dous anos non convoquen
de novo o congreso", recoñecendo que "c9.ndo viñen non estaba moi convencido de que
existise esa lealdade". Perguntado pala lealtade de Francisco
Vázquez cara o partido, afirmou
que o ex secretário xeral xa xustificara a sua auséncia para non
interferir. Tamén se saiu pala
raia do médio ao ser inquerido

palas diferéncias entre o documento aprobado polo PSC de
Maragall, no que se demanda
"un novo pacto constitucional ,
para avanzar nun estado plurinacional" (términos próximos
aos da Declaración de Barcelona) e a Declaración de Mérida,
realizada por Bono, lbarra e Yañez, chamando a unha cruzada
en defensa da constitución .
"Son matices dunha mesma
proposta", contestou brevemente Ciscar. Fracasado o seu intento de que nada mudase no
PSdG-PSOE, o secretário de organización decidiu voltar a Madrid, antes mesmo de coñecer o
nome do novo secretário xeral.

A ponéncia aprobada,
continuista
A ponéncia aprobada no con-

Ofin e o comezo
Xosé Blanco localizou a Josep Borrell en París e pasoulle a chamada ao novo secretário xeral. A Almúnia ninguén o chamou. Os coruñesi stas ían abandonando o
congreso antes da intervención final de Pérez Touriño.
González Laxe, calado, semellaba agardar a sua hora,
que, quen sabe, se lle voltará
a pasar por diante da porta
(rexeitou ir en ambas candidaturas). Patxi Vázquez explicaba que algun presidente
de agrupación que fixo cam-

paña para Cortizo votou logo
a Touriño. Xesús Tallón queixábase de que aos delegados "se non os atas en curto
fano que queren". Xavier Losada talaba de resignación,
despois de informar a Vázquez por teléfono e, a maioria, poñíase como reto "parar
a caida eleitoral nas municipais". Desaparecía da direción a coalición que, con distintas alianzas, pero ancorada aos pes de Vázquez, dirixiu o PSdG-PSOE nos últimos 20 anos.+

Voz Noticias

greso non contén navidades .
Engrosa a liña das aprobadas
en congresos anteriores e, por
certo , nunca aplicadas . A ofi cializada agora en Ourense é
case un calco do documento
Laxe aprobado na conferéncia
de Compostela, réplica , á sua
vez, da ponéncia aprobada no
congreso da Coruña.
Exprésase agora a vontade de
millorar a preséncia pol ítica
dentro da organización federal ,
"sen renunciar á nasa autonomía normativa". A nova dire ción atópase, sen embargo, co
atranco de que os dous representantes galegas na executi va estatal son Francisco Vázquez e Abel Caballero. Tamén
se pronúncia pola potenciación
do Comité Nacional Galega,
como máximo órgano de decisión, pero neste colectivo tamén son maioria os vazquistas.
O PSdG volta a declararse "galeguista, pero non nacionalista", por considerar ao nacionalismo "excluiente".
A respeito das relacións con
outros partidos "progresistas",
a ponéncia é un mal pronóstico
para Guerreiro, porque se mostra a favor de acordes só cando sexa "efectivamente necesário", determinando a fórmula
"en cada caso".
A respeito dos pactos municipais, a ponéncia establece que
o obxetivo é "obter a maioria
de alcaldías". A colaboración
con outras organizacións producirase "na medida en que resulte últil para Galiza". +
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Só haberá bacherelato de Artes en 7concellos eTecnolóxico en 55

•

zqu1smo

Amaioria dos alunos non poderán
escoller os estudos postobrigatórios
con máis futuro na sua comarca
-0-- PAULA BERGANTIÑOS

Até finais de Setembro esperou a Consellaria de Educación
para remitir aos centros os
seus planos a respeito da implantación do Ensino Secundár i o Postobrigatório {ESPO).
Trátase dunha proposta que
non foi debatida coa comunidade educativa e que segundo denunciou a CIG reproduce a mesma falta de planificación que se está a pór de manifesto coa aplicación da LOXSE en Primária e Secundária.
Dun informe elaborado pela central nacionalista tírase que a proposta apresentada por Educación constitue unha oferta de
prazas insuficiente, afonda na
discriminación do alunado por
razóns xeográficas e económicas e non ten en conta a realidade socioeconómica das diferentes comarcas como critério para
implantar os ciclos formativos.

Abel, un léndia, un señor
"Moi tos dos discursos son
mentireiros e cómplices de
erros permanentes. Eu asumo
que son corresponsábel de
erros e acertos, pero queria vir
aquí para rendir contase dar a
cara". Abel Caballero, que foi
recebido con tres asubies e
dous berros reprobatórios de
duas congresistas , rematou
senda o máis aplausado de
todo o congreso e non unicame nte cando retirou a sua
candidatura, senon canto deu
en cantar a verdade. Parecia,
por vez primeira, que alguén
sintonizaba cos congresistas.
Caballero negárase a apoiar
a Cortizo ao non chegar a un
acordo na formación de candidaturas o que enforruñou
aos vazquistas. A sua teima
en afirmar que ia "arrasar",
seguindo coa cantilena das
eleicións autonómicas, facia
que moitos militantes debullanse os seus pensamentos
en voz alta perguntándose
pola enfermidade que aparta
a Abel Caballero da realidade: cada un dáballe un nome.
Pero Caballero realizou a única análise que se escoitou sobre os problemas do PSdGPSOE e o discurso máis lúcido do congreso, arremetendo
contra Vázquez, sen citalo e,

criticando nos mesmos términos á candidatura de Cortizo
e a de Touriño por "desleal",
ao aceitar o carrego de voceiro parlamentar. "Aqu i prímanse as deslealdades. Onde estaban os dirixentes para competir con Fraga? Non hai nengun dos que actuan como intermediários que levanten a
man se non hai poder. Os que
teñen dependéncia dos
apoios tradicionais sempre
gañan e nunca dan a cara,
emerxen despois".
Antes , referírase ás crises
que aparecen no PSdGPSOE despois de cada eleición autonómica, suban ou
baixen en votos, e "xa está
ben de esconderse sempre e
botarlle a culpa ao candidato",
afirmou. Tamén se referiu aos
cámbios súbitos na politica
socialista, "pasando de criticar
asañadamente a Fraga a ofertarlle pactar ao dia seguinte".
Antes de anunciar que retiraba
a sua candidatura por non contar cos apoios necesários e para permitir que un candidato
gañase con máis do 50% afirmou que 'tamén aquí podemos
volver a equivocarnos. Eludindo todos as nasas responsabilidades estamos deslixitimándonos ante a sociedade". •

O novo sistema educativo contempla catre modalidades de Bacherelato en función dos cales o
estudante terá acceso a determinadas titulacións universitárias e
ciclos formativos de grao superior. A proposta da Xunta, sen
embargo , non contempla unha
oferta do ensino postobrigatório
que garanta a igualdade de oportunidades e moitos estudantes
veranse abrigados a cambiar de
residéncia para poder cursar o
Bacherelato ou o ciclo formativo
que lle interesa.
O Bacherelato de Artes somentes se vai impartir en sete centros, o que supón que unicamente 280 alunos de todo o país poderán cursalo, e o Tecnolóxico
vaise implantar en 55 dos 315
concellos. A maioria dos centros
terán que conformarse con duas
modalidades de Bacherelato de
Ciéncias e de Humanidades, e
dicer, a oferta mínima obrigatória
segundo a LOXSE.

Sen posibilidade de cursar
ciclos formativos
A oferta de ciclos formativos de
grao médio e superior é totalmente insuficiente e discrimina
tamén aos alunos en función de
variábeis xeográficas e económicas. Tanto en Lugo como en
Ourense os estudantes non terán acceso a 6 das 22 familias
profesionais que poden ofertarse. Os que queiran cursar algun
dos ciclos incluidos netos grupos terán que desprazarse fora
da província.
Dos 61 ciclos de grao médio
que poderian ofertarse, na proví ncia de Ourense implántase
16 e dos 74 de grao superior 22.
A isto súmase o feíto de que o
alunado sen posibilidades económicas para estudar fóra estará condenado a cursar ciclos

A oferta é escasa en ramas nas que, como Informática ou Sanidade, son moitos os alu·
nos que todos os cursos fican sen praza.
ANT

Na Coruña os únicos ciclos formativos marítimo-pesqueiros
estarán en Culleredo, non impartíndose en comarcas como
Físterra, Bergantiños ou Soneira. Tampouco se implantan ci clos formativos ligados ao mar e
á explotación madereira na comarca do Eume e na de Ortega!. Namentres que concellos
como Cúrtis e Betanzos , con
A situación tamén é grave na proproximidade xeográfica, van imvíncia de Lugo. Dos 61 ciclos forplantarse ciclos iguais, para zomativos de grao medio só se ofernas educativas como a de Teo e
tarán 20, e dicer o 35% do total, e
Ames, a Consellaria de Educados 74 de superior só 22, o 28%.
ción non ten nengunha proposta
A oferta concéntrase en Lugo e
. A escasa oferta tamén se
Monforte e "ainda así é insuficienconstata segundo a CIG nos
te", sinálase desde a CIG. As zoconcellos de Arteixo, Cambre,
nas da Fonsagrada e Meira, por
Oleiros, Sada,
exemplo, nen seLaracha, Zas e
quer terán ciclos
Santiago. "Sormédios e as de
prende -engaQuiroga e A Ulloa
210 alunos
den- que en toda
quedan sen graos
a comarca do
superiores.
podarán
Barbanza non se
acceder aos
oferte nengun ciEn Pontevedra o
clo formativo da
catálogo é pouco
ciclos marítimo
família marítimaior. lmplantamo-pesqueira,
ranse o 54% dos
pesqueiros.
mentres que en
ciclos de grao
Muros se imparte
médio e o 60 %
só a rama Admidos de grao sunistrativa".
perior. Na Coruña

médios. Se pretende cursar un
grao superior terá que emigrar a
Ourense capital porque dos 22
ciclos superiores programados
pala Administración para a província, só catro poderán cursarse fóra da cidade. Na Baixa Lim ia ou en Bande, por exemplo,
non se implanta nengun.

Só

o 49% e o 55%
respectivamente.
"Compre sinalar
-explican desde
a central sindical- que hai unha
série de ciclos
formativos de FP
e famílias enteiras que non existen en toda a
comarca de Pontevedra e que
serian necesários tendo en canta as suas características soci~conómicas". É o caso , por
exemplo , da família de lndústrias Alimentárias e Actividades
marítimo-pesqueiras.

Cando a pesca en
Galiza é un sector
punteiro, só 21 O
alunes de todo o
país poderán acceder aos ciclos
da família de actividades marítimo-pesqueiras, os mesmos que
poderán cursar qs relaci onad,o~
coa de Química. A de Artes Graf1cas e a de Vidro e Cerámica só
poderán acceder 30 e aos ciclos
da de Comunicación , lmaxe e
Son -5 para toda Galiza- 150
alunos como máximo. +
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Arteixo e Oleiros
excluidos do plano de lixo
da Coruña
Segundo advertiu o alcalde
da Coruña, o socialista
Francisco Vázquez, Oleiros e
Arteixo xa non poderán
incorporarse ao plano de
resíduos que lidera o
município coruñés pero no
que están integrados outros
concellos da comarca.
Segundo argumenta
Vázquez, a planta de
tratamento está deseñada
tendo en canta eses dous
concellos e xa non cabe
modificala. As adverténcias
de Francisco Vázquez
prodúcense despois de que o
alcalde de Arteixo anunciase
a posibilidade do seu
concello reconsiderar a sua
negativa a entrar no plano de
lixo da Coruña. No tocantes
a Oleiros, este município no
seu dia puxera en cuestión o
mecanismo empregado pala
mancomunidade para
aprobar un plano de lixo
formulado unilateralmente
pala Coruña.+

Voz. Noticias

Proxectadas quince
canteiras na Costa da Morte
*P.C.

A finais do pasado mes de Setembro a empresa Graor víase
obrigada, por arde da Consellaria de lndústria, a paralisar de
forma temporal os traballos de
extracción de granito que viña
realizando na zona da Pasarela,
no concello de Vimianzo. Segundo o arquitécto técnico municipal, Xaime Casais e do próprio
alcalde, Alexandre Rodríguez,
desde a empresa só se solicitara
unha licéncia para levar a cabo
labores de prospección e para
facer probas de investigación,
pero na vez abriu unha explotación de granito sen que se saiba
o uso e o destino que se lle deu
aos bloques de pedra extraídos.
As reiteradas denúncias realizadas polos coleitivos Adiante Soneira e Adega-Costa da Morte
obrigaron ás administracións autonómica e local a dar arde de
paralisación inmediata das actuacións que a empresa Graor
estaba levando a cabo na zona
da Pasarela. A firma só apresentara, tanto na Consellaria de lndústria como no concello, a solicitude dunha licéncia para realizar prospeccións e un estudo
sobre o tipo de pedra que se
atopaba na zona. Sen embargo,
o que debia ter sido unha extracción pontoal de granito do xacimento convertéuse nunha explotación intensiva da canteira.
Os coleitivos denunciantes aseguran que nos días anteriores á
paralisación definitiva da canteira,
entre os dias 23 e 24 de Setembro, "a empresa graniteira intensificou o ritmo de traballo e substituiu o procedimento de corte de
bloques por outro máis contun-

dente, co uso de cargas explosivas". A denúncia destes labores
por parte de coleitivos ecoloxistas
substéntase no feito de que a zona ten un grande valor paisaxístico pola rareza da forma das suas
pedras, ademais dun importante
valor ecolóxico e cultural.
Desde o concello negárase, nun
primeiro momento a existéncia
dun informe no que se lle concedía a licéncia a Graor, sen embargo, no momento no que desde a Consellaria se inicia o proceso de paralisación e se tramita
o expedente sancionador, non só
se recoñece a concesión do permiso senón que tamén se da arde de cesar os traballos de extracción. Mália non coincidir a licéncia outorgada cos labores
que se estaban realizando, o alca! de socialista de Vimianzo,
Alexandre Rodríguez, asegurou
que coñeceu o Porriño hai anos
e "hai que ver o que era e o que
é hoxe", nun intento de xustificar
estas explotacións.

Á espera de que desde a Consellaria se decida se a paralisación
é definitiva ou non, tanto o coleitivo Adiante Soneira como Adega-Costa da Marte centran a sua
preocupación non só nesta canteira senón nas 15 licéncias que
xa están concedidas. Para levar
a cabo labores de investigación
non é necesário contar cun estudo de impacto ambiental, polo
que se poderá proceder a cortar
vários bloques de granito que
"provocarán repercusións irreversíbeis no contorno natural", sinala Tito Soto, representante de
Adega. Ademais, tamén se subliña o impacto que terá a apertura
de pistas, camiños e frentes que
permitan o paso da maquinária. +

Oalcalde de Campo
Lameiro comparece
acusado de prevaricación
O Martes 13 de Outubro o
alcalde de Campo Lameiro,
Xúlio Saiáns (PP)
compareceu diante do
Xulgado do Penal número
un de Pontevedra acusado
de prevaricación por
desatender as ordes do
Tribunal Superior para
derrubar a casa dun
concelleiro independente e,
en troques, proceder, sete
anos despois, á legalización
da obra. O fiscal solicita
unha pena de tres meses de
arresto e a inabilitación para
o exercício de cargo público
por un periodo de seis anos,
ademais dunha multa de
meio millón de pesetas. A
defensa do rexedor indicou
que tratou de demoler a
obra pero non houbo
poslbilidade de facelo.+

Unha filial de Endesa
proxecta un parque eólico
na Mariña
A filial de Endesa, Made, ten
en proxecto a construción
dun parque eólico entre as
localidades da Mariña de
Muras e As Pontes. A
instalación suporá un
investimento de seis mil
millóns de pesetas. A
pretensión da empresa que
criará o chamado parque de
Bustelo é ter unha poténcia
de 40,92 megavátios, con
124 aeroxeneradores de 330
quilovátios cada un. A
maioria do investimento
procede dun empréstito do
Banco Central Hispano.
Ainda non se coñece o
impacto ambiental que terá
esta instalación, pero a
Mariña converteuse nun dos
principais obxectivos das
empresas que apostan pola
xeneración eólica.+
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AAutoridade Portuária cede ante as presións dos armadores
MANUELCAO

É lugar comun e traquinada contínua escoitar en razonamentos e tertúlias destes tempos alcumar aos nacionalismos
basca ou catalán, princípalmente, de perigosos para a economia ao suprimir a unidade de mercado ou os intercámbios
co resto de España; tamén de aldeanos e curtos de miras ao
querer voltar á tnóu na época da globalización. Seria, entón,
un anacronismo ou unha reinvindicación decimonómica e
pasada de moda frente ao cosmopolitismo das visións estatalistas, españolistas ou modernizadoras poño por caso dun
Rodríguez Ibarra, un Chaves, un Gil y Gil ou un Fraga que
se algo teñen en comun é o seu antinacionalismo.
Ben se ve que deberian buscar outros exemplos non podendo
aducir que se trata de personaxes singulares e escollidos a posta para mellor criticar a sua posición: Estes personaxes son do
máis importante e mellorciño que pode exibir a posición antinacionalista e españolista polo que, seguramente, han de estar
orgullosos deles. Tal traquinada é exactamente ao revés. Os
nacionalismos catalán e basca -50bre todo o catalán- representaron no pasado recente un aposta nídia e forre pola globalización económica e pola apertura dos mercados, non xa
ao español, senón ao mercado internacional. O presidente catalán, por exemplo, é un bon expoñente desta aposta política
e económica e non hai máis que lembrar as viaxes realizadas a
Xapón e a relación con Europa para atapar unha apertura de
miras económicas que para si quixeran calquera dos outros
personaxes. Ademais, acadou certos éxitos estimábeis que se
concretaron nun superior grao de desenvolvimento económico e social, un crecente investimento das empresas multinacionais, unha demanda de man de obra que serviu para empregar a moitas persoas humildes das áreas lideradas polos cosmopolitas e abertos de miras antes citados. Mesmo, no caso
de Euskadi, pese a unha situación de violéncia terrorista e a
unha grande crise que afectou aos sectores industriais clave,
conseguiron reconverter e modernizar rnáis rapidamente a sua
economia con dificultades e custos socias pero con relativos
éxitos. En todo caso, na wna cosmopolita e non aldeana non
teñen motivos para tanto orgullo como predican e, tal vez por
iso, teñen unha certa preocupación por se aos aldeanos e decimonómicos nacionalistas lles dá por ir cada vez máis por libre segundo os princípios que rexen na etaµa da globalización
e da internacionalización dos mercados.

Bono, !barro e Chove1 en Mérida.

'Os nacionalismos basca e catalán
conseguiron éxitos económicos
estimábeis, non asi o español"

E velai onde chia esa linguaxe obsoleta sobre os perigos da
unidade de mercado e a volta á tríbu, pois nada máis lonxe
dos proxectos nacionais modernos que unha volta á autarquía e ao intervencionismo tan queridos nos territórios de
antigos conquistadores cosmopolitas. Non ha lugar, agora
para nacionalismos autárquicos e, aínda que os cataláns e os
bascas recadasen, por exemplo, todos os seus impostas seguirían vendendo e comprando en España produtos e servizos
no suposto de que prezos e calidades sexan axeitados. Mesmo, os governos de Cataluña e Euskadi ao mellor deciden
enviar parte dos seus recursos como axu:la ao desenvolvimento, máis iso si, non para pagar Tejeros ou !barras. Dos
intereses de Oaliza e dos galegos falaremos neutros artigas.•

Aliberalización da descarga de peixe
no porto da Coruña pocleria
extender o conflito ao resto do país
A Autoridade Portuária da
Coruña acedeu ante as presións dos armadores -sobretodo da frota do Grand
Sole- e procedeu a liberalizar os labores de carga de
descarga, permitindo que
sexan os proprietários das
embarcacións quen se encarguen de organizar estas
actividades. Segundo denunciaron os sindicatos, o paso
representa a posibilidade da
criazón un monopólio privado. Por outra banda, esta liberalización poderia significar a extensión do conflito a
outros portos de interese xeral, onde os armadores demandarian solucións semellantes.
A decisión da Autoridade Portuária, tomada coa anuéncia
tanto da Consellaria de Política Territorial como dos armadores, pero sen consulta aos
sindicatos, representa a desaparición de feito da Sociedade
Estatal de Estiva e Desestiva,
Sestico, xa que agora serán os
proprietários dos buques pesqueiros quen organicen estas
actividades. Segundo a CIG, a
intención da patronal pesqueira non só seria criar unha empresa que controlase a descarga, senón tamén a subasta do
peixe.
Sob o argumento de que a liberalización representará unha
redución nos custes da estiba
e desestiba, a sociedade pública Sestico perde o monopólio
en favor de xestores privadores que, segundo os sindicatos, non poden garantir a liberdade real nas descargas. Precisamente que esta actividade
recaira sobre unha sociedade
pública permitia a transparéncía nas operacións portuárias.
A decisión chega, ademais,
cando os traballadores acederan a un severo recorte dos
seus ingresos e á redución dos
postas de traballo en pos do
mantenimento da sociedade.

O comité de Sestico xa anunciou
que recorrerá á via xudicial para
anular a liberalización através da
sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior. Igualmente esgotará a via penal contra
a dirección da Autoridade Portuária e os armadores por presunta
prevaricación e delito social.
Tanto para Sestico como para o
seu comité de empresa, a liberalización é ilegal e no proceso
cometéronse un feixe de chafalladas e irregularidades.
Despois do accrdo da Autoridade Portuária, o Martes 13 comezou a descarga por parte dos
mariñeiros dos pesqueiros. Oeste xeito, o Delegado do Gover-
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Os annadores doutros portos de interese xeral poderian facer as mesmas reivindicacións.

no, Xan Miguel Diz Guedes, ordenou a presenza policial no
porto coruñés mália que os sindicatos pediron clama a todas
as partes.

Extensión do conflito
Por outra banda, un amplo
número de grupos políticos,
sociais e sindicais da cidade
asinaron unha nota de prensa
na que se solicitaba unha solución conciliadora dos intereses dos colectivos enfrentados neste conflito. No documento lémbrase como a Autoridade Portuária desprezou o
compromiso dos traballadores
de Sestico para sacrificar os
seus salários e os seus pastos de traballo para abaratar
os custos das descargas de

400.000 a 150.000 pesetas.
A postura liberalizadora que
ven de porse en prática representa a extensión de conflito a
toda Galiza, por canto a partir
de agora A Coruña fará a competéncia desleal aos partos de
interese xeral, que teñen sistema de descarga rexidos por
sociedades públicas nas que
existe grande protección dos
seus traballadores. Previsibelmente, a competéncia do porto
coruñés levará aos armadores
doutros partos a formular exix é n ci as semellantes nunha
conxuntura na que as Autoridades Portuárias , nomeadas
polo Governo central, son máis
sensíbeis ás demandas patronais que ao benestar dos traballadores. +
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CLAVES DO CONFLITO DO MAR
MANuELMERA

A pasada semana estivo chea de novas para o
sindicalismo nacionalista, unhas positivas, como a de se converter a CIG no sindicato máis
votado en Celulosas (sete dos trece delegados
en xogo), outras, as máis, negativas, como: a
complicidade entre patronal e Xunta para privatizar as descargas no porto pesqueiro de A
Coruña; ou o conflito cun grupo de afiliados
do sector do mar da localidade de Cangas- Sobre este último tema, que os meios de información sobredimensionaron, quero facer algúns
comentários, que axuden ao leitor a entender
a orixe do problema e a incontinéncia verbal
de Manuel Camaño, principal protagonista de
todo o acontecido, que por certo, coñezo hai
anos e no seu dia prometia ser un bo cadro po1ítico-s ind icaL
Este conflito estoupa cando 19 afiliados da
CIG-Mar, ancabezados por Manuel Camaño,
dan un ultimatun á Executiva Confedera!, para que nun prazo de 48 horas anule o Congreso da Federación do Mar, e dea por válido o
congreso da localidade de Cangas, invalidado
pola Comisión de Garantias. Pero, vaiamos á
orixe <lestes feitos.
No mes de Maio pasado realizouse o congreso
da CIG-Mar, no que non participaron aqueles
afiliados próximos ás teses e prácticas sindicais
de Manuel Camaño, mália que todo o proceso
precongresual fora pactado previamente. Nomeadamente, foi tutelado polo Secretariado
Confedera!, e acordado por unanimidade, a fin
de satisfacer a todas as partes e evitar acrecentar as tensións na CIG-Mar ante todo co colectivo de MC, que argumantaba falla de democrácia no proceso se o regulaba a Direción
da Federación do Mar, como correspondia
estatutariamente_ Pero, mália a cesión, o colectivo de MC, non apresentou canditatura_ O
único motivo co que se pode especular para
que non o fixera, é o de que esperase que os resultados lle fosen adversos e votasen abaixo,
definitivamente, as súas teimosas declaracións
no senso de que eran maioria dentro da CIGMar- Non pode argumentar falla de democrácia, xa que o proceso estaba pactado, e a diferéncia doutras oportunidades alongouse no
tempo a fin de que poidesen participar a inmensa maioria dos mariñeiros, empezando po-

los do caladoiro canário-sahariano, que estiveron en terra durante as eleicións.
Sen dúbida hai neste conflito outros compoñentes non menos importantes, como é o da
falta de saidas á problemática laboral orixinada polo contencioso con Marrocos, con respeito ao caladoiro Canariosahariano. Lembremos
algúns antecedentes desta loita socio-laboral.

méntase, pola súa parte, que a CIG non fixo
ren a prol da loita dos mariñeiros de Cangas!
Non se pode acusar de falla de apoio ~ quen se
aparta e ataca, e asemade, evita repetidas veces o enfrontamento. Ademais non é verdade,
como proban, as condeas a vários membros da
direción da CIG-Mar por participar nas protestas, entre eles o Secretário Nacional.
Por último, conviña
analisar a quen favorecen as declaracións altisonantes, inxuriosas e
difamatórias contra os
cargos da CIG, contra a
própria central e os seus
afiliados. Non é casual
que desde algúns meios
de información se lle
dese tanto bombo, que
se aumentasen as cifras
de participantes nos actos (menos de cen en
todos os casos), e que
por parte doutras centrais se colocasen, nos
taboleiros das empresas,
recortes dos xornais,
mentras se facia unha
campaña paralela de
ataque contra o sindicalismo nacionalista. E todo isto en pleno proceso
de eleicións sindicais .
Non hai capacidade real
para montar un novo proxecto sindical alternativo con entidade, nen son os mariñeiros de
Cangas un 70% do total de Galiza, como él
afirma, (segundo o IGE en Cangas un 7,24%),
tampouco é críbel que con isto MC queira
cambear a CIG, ou que só é un problema con
parte da direción, mentras que acusa a todos
de seguidismo e fai un "burato ao barco" _ Entón, que pretende? Cales son os obxectivos?
Non é <loado sabela, polo de agora chupa cámaras e micrófono, e parece daqueles aos que,
segundo dí, sempre combateu por que negaban
ou satanizaban o nacionalismo.•

'A medida que se perdia

Durante as mobilizacións de 1995, dirixidas
pola CIG-Mar dun xeito
unitário, o colectivo de
MC, a fin de evitar debatir nos organismos de
direción as tácticas e acció ns a realizar, xerou
unha "Asemblea de Mariñeiros en Loita" (na
que participaban non
afiliados, familiares dos
afectados e algún armador), na que se empezaron a tomar as decisións
sobre como guiar o conflito. Desde a CIG-Mar e
a Executiva Confedera!,
para evitar maiores tensións, non se decidiron
medidas correctoras, ainda fronte a declaracións
nas que facian acusacións contra os sindicatos de modo xenérico (que todos debemos
lembrar)- A CIG foi apartada do conflito, mália ser MC un liberado da central sindicaL

incidéncia externa
ia aumentando
a tensión interna"

Fixéronse mobilizacións, necesárias e apoiadas
desde a CIG, ainda que ás veces puxesen máis
énfase no espectacular que na participación cidadán, o que deu lugar a que a loita fose perdendo corpo. As mobilizacións eran de 500
persoas no 95, de 300 no 96 e dunhas 100 persoas no 98. A medida que se perdia incidéncia
externa foi aumentando a tensión interna. As
solucións ao conflito non eran doadas, pero
agora cando non se acadaron saidas para os
mariñeiros, bátanse os "balóns fora", e argu-

MANUEL MERA

é Presidente da CIG

Empeza o ciclo descendente
RAMÓN MACEIRAS

Xa dixéramos aqui que a crise económica
mundial pillara ao Estado español nun ciclo
alto da economía, con crecimentos perto do
4%. Pero as cifras que se empezan a coñecer
sobre o terceiro trimestre <leste ano apontan
xa claramente a sinalar que a atividade económica se ralentiza. O sector exterior da economía é o máis prexudicado polo agravamento da crise internacional. Nembargantes,
a demanda interna parece manterse, ainda
que non sostén os níveis de crecimento do
primeiro e segundo trimestre.
O emprego xa mostrou en Agosto e Setembro
que o débil impulso da reforma laboral está xa
esgotado como criador de emprego. Moitos
indicadores falan xa de desaceleración.
As importacións non enerxéticas moderan o
vigor dos primeiros meses do ano. O transporte
aéreo de pasaxeiros xa crece menos que o ano
pasado. Por ramas de atividade obsérvase unha
desaceleración do comércio. Hai xa unha caida na intención de pedimentos para os próximos meses. Os indicadores de hostelaria apresentan xa traxectórias descendentes en número de pernoctacións, emprego criado, entradas
de estranxeiros, ingresos por turismo, etc.
O inquérito de conxuntura industrial mostra
perda de confianza dos investidores . A pro-

<lución de bens de equipo decaí, o cal parece
sinalar que as empresas empezan a esgotar o
proceso de investimentos para renovar equipas e instalacións.
Ainda que non se trata de dados catastróficos, as cifras que se van coñecendo do terceiro trimestre indican que a atividade económica tocou teito no s~gundo trimestre e
que empeza o descenso. E claro que non se
cumprirán as espectativas de crecimento
que apontara o Governo central de 3, 7%
para todo o ano 1998_
A cuantía do descenso da atividade económica
dependerá en moito do dinamismo da demanda interna. Se esta se mantén en níveis altos, o
ano que ven pode soster un crecimento sobre o
3%. Pero que os consumidores internos manteñan o ritmo de gasto non é doado_
En primeiro lugar, porque a política de contención salarial do Governo central impede
que os salários suban por riba da taxa de inflación . En segundo lugar, a reforma tributária non liberará cantidades importantes para
destiñar ao cqnsumo, agás nas capas de maiores ingresos. E previsibel que unha boa parte
do diñeiro liberado pola reforma tributária se
convirta en aforro, sobretodo porque o personal atisba tempos complicados.

Por último, hai un dado casi psicolóxico que
pode atemperar o ritmo de gasto ainda dos sectores con maiores ingresos. T rátase do chamado "efecto riqueza". O último dado sobre os
Fundos de lnvestimento, que invisten en renda fixa e invariábel casi catro billóns de pesetas
do aforro interno do Estado, indican que a rendabilidade <leste ano, descontando a inflación,
é casi nula. Os níveis da bolsa encóntranse en
prezos de finais de 1997 _A perda neta que isto
significa, engádese unha depreciazón do dólar
en 10%, o que supón perdas para o valor dos
activos dos fundos de investimento españois
no exterior. E para rematar, derrúbanse tamén
os prezos dos mercados de débeda, que até o de
agora eran a única fonte de alívio dos xestores
de fundos de investimento. Os fundos de investimento en perda neta son até agora 400_
Dos fundos que só actuan en renda variábel, só
50 logran sobreviver ás perdas.
En resumo, aqueles cidadáns do Estado español que tiñan unha carteira de investimentos
diversificada están perdendo diñeiro por todas partes: en renda fixa, en renda variábel,
en papeis de débeda, en divisas fortes, etc.
Polo tanto, o "efecto riqueza", esa sensación
de sentirse rico e gastador de cartas, non influirá tanto como para manter o ritmo actual
da demanda interna-+

Queima de carnés ante a sé da CIG en
Vigo o pasado dia 7

ACIG abre expedente
disciplinário
a Manuel Camaño
A Executiva Confedera! da
CIG, na sua xuntanza ordinária do pasado dia 13, acordou
instar á Direción Comarcal de
Vigo a apertura dun expedente disciplinário ao dirixente de
Cl-Mar, Manuel Camaño e ao
grupo de afiliados que o pasado 7 de Outubro queimou carnés do sindicato ante a sé do
mesmo e en preséncia dos
xornalistas_ A Executiva Confedera! acordou tamén remesar as declaracións públicas
de Camaño, que califica de infundas e inxuriosas, ao seu
servizo xurídico para que tramite as iniciativas xudiciais
pertinentes.•

ACIG diríxise
a Martín Villa
para que cumpra
o acordado en Endesa
A Sección Sindical da CIG
en Endesa ven de diríxirse
por carta ao presidente da
mencionada corporación,
Rodolfo Martín Villa, para
lembrarlle que a redución
de persoal, através de plans
de xubilación, está a
cumprirse, pero non asf a
criación de novos empregos
na zona das Pontes, tal é
como tamén contemplaba o
Acordo asinado. A central
nacionalista afirma que a
demora no cumprimento
desta parte do pactado conleva "un posíbel descrédito
de Endesa".•

ltália comeza a condear
as irregularidades
nas empresas
de traballo temporal
O Ministério de Traballo de
ltália ven de efectuar unha
"operación limpeza" no eido
do traballo temporal. O governo detectou 63 empresas de
traballo temporal irregulares_
Por outra parte, 290 empresas
usuárias destes servizos
viñan cometendo tamén ilegalidades diversas.•
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Os peons estibadores vigueses queren orecoñecimento da categoria eaequiparación salarial

Os traballadores de -Frigalsa levan mes e méclio en folga
9* H.V.

Un colectivo de 34 peons estibadores fixos discontínuaos da empresa viguesa Frigoríficos de Galiza, S.A., Frigalsa, levan desde o pasado
primeiro de Setembro en folga en demanda do recoñecimento da categoria profisional e a equiparación salarial
cos estibadores fixos. A dirección da empresa négase
a negociar e desvia as descargas a unha empresa viciña. Este é un dos conflitos
colectivos que máis se prolongaron nos últimos tempos.
Os peons estibadores fixos discontínuos de Frigalsa realizan o
mesmo traballo que os estibadores fixos (este último colectivo
suma cinco persoas nesa empresa), pero o salário no primeiro
caso é de seis mil pesetas por
xornada, frente ás once mil que
perciben os fixos. Por esta razón,
os fixos discontínuos levan tres
anos reivindicando a equiparación de categoría e de salários.
Contodo, os traballadores queren
acadar a equiparación salarial
non de xeito inmediato, senón
nun periodo de tres anos. Nos últimos tempos producíronse várias
mediacións no Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación,
SMAC de Vigo, e o representante
deste organismo chegou a asinar
un laudo recomendando a equiparación de categorias de forma
paulatina ao longo dos anos. Pero en todo este tempo a dirección
de Frigalsa non deu nengun paso
neste sentido.
Desde comezar o conflito colectivo non houbo por parte da patronal nengun aceno negociador.
A dirección conta coa aprobación dos accionistas para manter
a sua postura e os traballadores
recoñecen que o paro vai prolongarse; por esta razón come-

Os trinta e catro fbcos discontinuos da foctoria secundan o paro. Na foto, as instalacións da empresa en Chapela (Vigo).

zan a formularse a posibilidade
de estabecer unha caixa de resisténcia. Con respeito á empresa, afrontar o conflito non representa un esforzo tan grande, por
canto realiza as descargas na
empresa viciña Frío/la e xestiona
as suas existéncias grazas aos
estibadores fixos. Un destes, da
Confederación General de Trabajadores, CGT, por mor das
presións patronais, tivo que
abandonar unha folga que secundaba por solidariedade cos
seus compañeiros.

Detonante
O detonante deste conflito prodúcese quince dias antes de comezar, cando a empresa realizou chamamentos para realizar

descargas obviando o mecanismo pactado e collendo a persoas alleas ao colectivo de fixos
discontínuos, que traballan unha
média de entre 230 e 260 xornadas anuais.
Várias situación irregulares producí ronse desde os folguistas
facer a apresentación do conflito
colectivo. A empresa contratou a
un servizo de limpeza o adecentamento das suas instalacións,
cando este labor é cumprido por
catre traballadoras fixas discontínuas que secundan o paro. Esta
contratación, vulnerando o direito á folga dos traballadores, foi
obxecto da correspondente denúncia. Outro feito destacábel tivo lugar no bar no que se reunen os traballadores que secun-

dan o paro. Cando dous deles
estaban no interior do local, penetro u dentro, con atitude provocadora, o que fai de capataz dos
estibadores. A pelexa que se
formou rematou cando o capataz abandono u o local, pero aos
cabo de poucos dias, os dous
folguistas implicados no incidente recibiron unha carta de despedimento na que selles acusaba de provocar eles pelexa tentando agredir ao capataz ao sair
este do seu coche.
Ademais deste incidente, o conflito traspasou as portas da facto ria o pasado Xoves oito de
Outubro, cando se celebrou unh a manifestación que partiu
desde o bairro de Teis ás instalacións da empresa. Previarnen-
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te, en duas xornadas anteriores
producíronse sendos cortes no
tránsito de veículos para chamar a atención sobre o conflito.
Esta folga é secundada por
dous dos tres sindicatos representados no comité de empresa: UGT, con dous delegados,
e a CGT.. Con respeito á outra
central presente no comité, a
CIG, con dous delegados, esta
descolgouse da folga cando ,
unha semana antes de estalar
o paro, a empresa ofereceu unha suba salarial do 3,5%, un
ponto inferior á porcentaxe solicitada inicialmente polo comité pero moi por riba da admitida inicialmente pola empresa,
que estaba a prol da conxelación salarial.+
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Avelino Senra, oncólogo
'Celulosas ameazoume de morte para que non investigase atoxicidade QOS seüs produtos'
Acude a este congreso como
un prestixloso oncólogo e,
sen embargo, tivo problemas
Galiza cando investigaba a insalubridade das Celulosas de
Pontevedra.

-0- A. ESTtVEZ

Leva dezaoito anos traballando na faculdade de Medicina de Cádiz
na investigación sobre cancro de mama. O oncólogo Avelino Senra,
de Forcarei, intenta desenvolver un método de diagnostico precoz
que permita coñecer as posibilidades que tañen as mulleres de desenvolvelo. Explicou o sue traballo no Encentro que reuniu en Vigo a
oncologos de.todo o Estado e Portugal os dias 8, 9 e 10 de Outubro.
Nesta entrevista, tamén tala da persecución que sufriu por parte dos
responsábeis de Ence-Elnosa, en Pontevedra, cando tratou de investigar a inc!déncia dos produtos químicos nas doerizas da comarca.

Eu participei na comisión criada
desde o Parlamento hai oito
anos para investigar os efectos
da contaminación de Ence-Elnosa pero rematei mal porque
os responsábeis de Celulosas
non estaban interesados en .
que eu formase parte dela. Puxe ron me todo tipo de trabas,
desde non abonarme os gastos
que me ocasionaba vir de Cadiz
até ameazarme de morte. Eu
tora nomeado pola Academia
Galega de Ciéncias, pretendiamos amosar a incidéncia das
emisións de Celulosas nas enfermidades que se producian na
comarca de Pontevedra. O primei ro que fixen foi solicitar á
factoria unha lista dos produtos
químicos que utilizaban e que
botaban ao meio ambiente. Solicitei tamén que unha empresa
allea, a poder ser foránea, verificase as análises deses produtos. Por certo que, ao final Xosé Guiña pediu eses informes.
Pero a direción de Ence-Elnosa
botouse contra min, incluso
chamaron a faculdade de Medicina de Cadiz onde traballo para averiguar se tiña algun trapo
suxo co que chantaxearme e,
polo tanto, danado a miña credibilidade na Universidade.
Chegaron a ameazar con queimar a miña casa familiar. Son
práticas mafiosas e cairon moi
baixo. E din que son do Opus
Dei! O xerente de Celulosas uti1izou todos os resortes, como
intentar a denúncia xudicial por
un artigo meu. Son moi perigosos. Hai pouco veu un rapaz
para consultarme sobre a posibilidades de facer o seu traballo
doutoral sobre Celulosas e desanime i no advertíndolle que
cia. Ese era o nome que lle danon sabia onde se metia.
ban para meternos os dedos
nos Óllos. Tiven notícias de perA política de Ence-Elnosa é,
soas con intoxicacións graves,
entón, agachar os datos?
con problemas para ser atendidas nos centros hospitalários e
Mentian en Elnosa cando estasubornadas para que non deban fabricando 900 toneladas
nunciasen a Elnosa. Diso non
de cloro, que supuñan unha
se encarregou ninguén de inbomba de reloxeria para a ria
vestigar en Pontevedra. Conmide Pontevedra. A estratéxia dego propuxéronse que non trabales era dicer que fabricaban nollase na Galiza e realmente convecentas toneladas de mercanseguírono.
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Os viciños de Baltar que van
ao conce1lo pala mañán non
atopan quen os atendan. Só
hai un administrativo que non
pode atender á representación
do concello. Se van pala tarde,
atopan que o edificio está pe,
chado. O secretário do conce,
llo traballa desde o mes de Xu,
ño na oficina de Caixa Ouren,
se en Xinzo de Límia. "Quen

tema novo de diagnóstico que
se chama perfil biolóxico, que
probabelmente sexa o·que teña
futuro. Pero precisamos 150 millóns de pesetas para levar a cabo o estudo. Para que nos axuden desde Estados Unidos ternos primeiro que publicar o traballo en lingua inglesa. Por agora ternos estudado a cincuenta
mulleres, pero é un número insuficiente e tivemos que facelo
a base de esmolas. O parcheo
non é un bon sistema, asi é imposíbel levar, adiante un ha investigación. E frustrante, parecemos esmoleiros. Non se empregan critérios moi obxectivos
á hora de conceder axudas, hai
moito compadreo.

En que consiste este método?

É un metodo complexo polo que
intentamos ver todas aqueles
factores endocrinos e metábolicos: insulina, glucosa, colesterol
etc que se modifican en función
da dieta tantos nas mulleres enfermas como nas sas. Medindo
estes factores cun modelo matemático averiguamos as posibilidades de desenvolver o tumor.
É un sistema revolucionario para captar as alteracións metabólicas que preceden ao tumor como lesión.
Medran de maneira alarmante os casos de cancro de
mama?

Aumento do cancro
de mama

Vostede sinala que o diagnóstico precoz do cancro de mama é un fracaso.
Refírome aos casos nos que se
pretenden detectar marcadores,
ou sexa, indicadores, de que se
pode desenvolver a enfermidade. De calquer maneira, en Cadiz estamos investigando un sis-

Pódese talar dunha explosión.
No ano 1995, morreron 435 mulleres na Galiza e no Estado
máis de seis mil persoas. Desde
os anos sesenta até agora a
mortalidade por cancro de mama medrou nun 120%. O cancro de mama está relacionado
coa alimentación. A xente que
come moito ten máis posibilidades . Podemos dicer que é un
património dos ricos. Nos paises
árabes, o mes do Ramadán é
de abando para trocar o metabolismo das mulleres, frear a
secreción de insulina e diminuir
a frecuéncia de cancro. Hai unha lei que defende que a heréncia xenética !nflue na transmisión de patoloxias dunha xeración a outra, pero está demostrado que é a nutrición a que determina este cancro. Por exemplo, o consumo de carne fresca
de tenreira. •

No concello de Baltar non atende ninguén
porque teñen outros empregos
atende o concello de Baltar ?",
perguntan os viciños. En Baltar
hai máis de 1.800 habitantes.
Para solucionar esta situación,
o PSOE e o BNG apresentaron
unha moción instando ao ple,
no do concello a que o secretá,
rio tivese adicación exclusiva.
Pe".'o o pleno, que encabeza o
alcalde do PP Xosé Garcia
Sanmiguel, reprobou a moción
xa que ten maioria de 6 canee,
lleitos frente a seis da oposi,
_ ción.

Pero non só se ausenta o secre,
tário. Tamén o fai o próprio
García Sanimiguel que, palas
mañáns, traballa en Extensión
agraria de Xinzo. "Onde atende
aos viciños, en Extensión Agrá,
ria pola mañán e na casa pola
tarde?", perguntan os concellei,
ros da oposición.
Os concelleiros da oposición si,
nalan ademais a inxustiza de
que non se cumpran os horários ·
de traballo e que se siga co,

brando por eles mentres hai
xente desempregada preparado
para desenvolvelos. No caso de
Garcia Sanmiguel, percibe polo
seu traballo no concello 70.000
pesetas mensuais máis dietas.
Baltar fora notícia ultimamente
por unha obra promovida polo
concelleiro de Cultura que
afectaba a unha lgrexa e por,
que, pesie ás adverténcias da
direción de Património, o con,
celleiro proseguiu coa amplia,
ción da vivenda.•

Denúncian a situación
dos presos neis celas
de castigo
A coordenadora de
solidariedade coas persoas
presas denúncia que o ano
xudicial ábrase "por enésima
vez" cun aumento
sistemático dos maos tratos,
as torturas e as mortes na
prisións do Estado. Fan
público o caso do cárcere do
Porto de Santa Maria-1 , onde
os presos do módulo 1 e 2
atópanse "recluidos en celas
de castigo desde o 15 de
Xuño de 1998, reivindicando
que se respeite a sua
dignidade como persoas, sen
que nengun xuíz, polo de
agora, teña pasado a
visitalos". A denúncia
espállase ás celas de
aillamento, o esposamento
con grilletes, a exposición
dos presos a raios X e a
censura da correpondéncia.
A coordenadora exixe a
excarcelación dos presos
enfermos e a abolición do
réxime de castigo.•

Malla nun ecoloxista
pola supresión
dun vedado de caza
O profesor e ecoloxlsta
Pablo Rodríguez Oitabén
foi agredido o Domingo 11
de Outubro por un cazador,
quen o ameazou de morte e
cuxas feridas cunha estaca
tiveron que ser atendidas.
Rodríguez Oitabén
denunciou o feito, que
ocorreu na fraga de
Relmidoas e sinalou que
nos últimos tres anos xa
foi obxecto de ameazas por
parte dos cazadores que
queren suprimir o vedado
que existe en cen
hectáreas desta fraga.
Ridimoas está localizada
no Ribeiro, en Rlbadávía, e
xa fol distinguido como un
espazo natural a
conservar.+

Actos en memória
dos militantes do EGPGC
mortos hai oito anos
' O 11 de Outubro celebráronse
actos de homenaxe na praza
do concello de Culleredo e no
cemitério Valdoviño
lembrando a Xosé lnácio
Vilhar e Lota Castro, membros
do EGPGC, mortos hai oito
anos na discoteca Clangor de
Compostela ao manipular
explosivos. As Juntas
Galegas pota Amnistía
convocaban os actos, que
tiveron lugar pala mañán en
Culleredo e pola tarde en
Valdoviño. Por outra parte, a
presa Xosefa Rodríguez
Porca, militante do EGPGC,
que cumpre condea na prisión
de Gurtis, deu luz a unha
nena nos últimos dias de
Setembro no Hospital
Materno Infantil da Coruña.
Ainda que se deu o problema
de que familiares de
Rodríguez Porca non
puideron visitala odia do
parto palas restricións
impostas polo xulgado, xa se
atopa de novo no cárcere coa
nena.•
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Que é a Carta de Direitos Sociais?

Éportavoz da Carta Social de Euskadi ecandidato de EH

A Carta é una proposta lexislativa presentada no Parlamento
basco para que os direitos sociais estexan garantidos no ordenamento xurídico. Trátase
dun conxunto de medidas contra
o paro, a pobreza e a exclusión
social. Compre ter en conta que
en Euskadi hai 180.000 persoas
en paro alongado, 45.000 famílias que viven baixo o nível da
pobreza e outras 40.000 que están perto. Pois ben, para que os
seus direitos de cidadania señan
restablecidos, fixemos unha proposta de redistribución do traba110· e da riqueza social. A Carta
ten o seu apoio en duas ideas. A
primeira é o recoñecimento do
direito cidadán a unha renda social, equivalente ao salário mínimo, para todas as persoas que
demandan e non atopan traballo. E, unha segunda, a redución
da xornada laboral a 32 horas
semanais, a eliminación das horas extras e o adianto da idade
de xubilación aos 60 anos.

José R. Castaños
'A construción nacional de ~uskadi plantea tamén
oproblema do modelo de sociedade'
-0- DIONISIO PEREIRA • (NIGO BERRIOC:HOA

"O que fixemos foi gañar polo de agora a batalla da razón, pero fai falta mudar a correlación de forzas para acadar os direitos que buscamos na Carta Sociaf', sinala José
Ramón Castaños, portavoz da Carta de Direitos Sociais de Euskadi e candidato de
Euskal Herritarrok por Biscaia nas próximas eleicións autonómicas do 25 de Outubro.

Como levaron adiante a proposta?
Formulou-se desde unha plataforma contra a exclusión social
chamada Gogoa (que significa
ánimo), na que participan movimentos sociais alternativos,
ONGs e a rede de salidariedade
da lgrexa de base. O novidoso
da Carta é o procedimento elexido para xuntar as 82.000 sinaturas que promoveron unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para
abrigar ao Parlamento a discutir
un proxecto de lei que ten a sua
orixe nos movimentos cidadáns.

E a posición dos sindicatos?
A maioria do sindicalismo basca, coa excepción de CCOO e
UGT, volcou-se na defensa da
Carta Social. Na primavera pasada convocou-se un paro xeral
apoiado por ELA, LAB, Esquerda Sindical de CCOO, STEE-ElLAS e ESK-CUIS, que foi un
éxito. Non obstante é preciso
traballar na perspectiva dunha
folga xeral para que a Carta
saia adiante: niso estamos, porque sospeitamos que os partidos políticos maioritários non
pasarán da retórica.

Alguns partidos talaron do
custo económico da Carta.
Na explicación do voto contrário á
Carta, o PNV dixo que máis que
unha carta social o que apresentamos foi unha carta aos reis magos. Resumia asi o seu ponto ·de
vista, mais tamén o do PP e o
PSOE. Atreveron-se mesmo a dicer que a arte de governar non é
aquilo de conceder o que os cidadáns peden, porque estes se trabucan case sempre, senón a arte
de facer o posíbel, e, segundo
eles, hoxe o posíbel é conviver
co paro e a pobreza porque non
hai solucións que as remédien.

Os presidentes socialistas de
Estremadura, Andalucía e
Castela-A-Mancha, Juan
Carlos Rodríguéz !barra,
Manuel Chaves e José Bono,
respectivamente, asinantes
da Declaración de Mérida,
irrompiron na campaña
eleitoral para o Parlamento
basco para pedir o voto a
prol do PSE-EE.
Os tres políticos aproveitaron
a ocasión de proclamar un
pacto do Sul, conforme ao
cal enfrentan as suas
posicións ás de Galiza,
Euskadi e Catalunya, ás que
acusan de insolidárias.
Ademais, os tres presidentes
aproveitaron a sua estadia
no País Basca para insultar
Jordi Pujol e a Xavier
Arzalllus. Do primeiro dixeron
que é un "hipócrita" e ao
segundo chamáronlle
"bocazas e traidor".+

Guterres declara
a guerra a corrupc1on
#

Que acollida tivo no Parlamento?
Todos os partidos votaron a favor da sua tramitación, a excepción do PNV. O 21 de Novembro
do ano pasado abriu-se un periodo de enmendas e o novo
Parlamento terá que continuar o
procedimento, mais a perspectiva é incerta. As duas medidas
da Carta Social situan-se nas
antípodas da política neoliberal
ao uso. Sen embargo, son medidas sinxelas recollidas do ideário
histórico do movimento obreiro.

Os asinantes
da Declaración de Mérida
proclaman o pacto do Sul

E como poderia financiar-se?
O custo da Carta é realmente
elevado. Estamos a talar de cantidades superiores a todo o gasto educativo do Governo basca.
Financiar o reparto do traballo
sen reducir as retribucións e recoñecer ao mesmo tempo un salário social de 75000 ptas/mes
para cada un/unha dos 130.000
parados rexistados viria custando ao redor de 250 mil millóns
de pesetas ao ano. De onde sa-

camas eses cartos? Se ternos
en canta os ingresos actuais do
Governo basca (da orde dos
700.000 millóns de ptas anuais),
o problema non ten solución.
Poden-se rebaixar certas partidas de gastos socialmente non
necesários, como os investimentos nalgunhas infraestruturas de
duvidosa rendabilidade social ou
os gastos na "arde pública", habida canta de que Euskadi conta
co número de policias por habitante mais alto de Europa, ou

mesmo pode-se deducir do cupo
que se lle paga ao Estado polo
mantimento do exército. Ainda
asi non chegariamos á cantidade precisa. Haberia que botar
man do fraude fiscal agachado
nas clases sociais adiñeiradas
que, na Comunidade Autónoma
Basca, ronda o 10% do PIB. Pode-se talar dunha cantidade estimada nuns 600.000 millóns de
pesetas ao ano e, con iso, podase financiar non unha, senón
duas Cartas Sociais.+

'A mobilización cidadán debe sustituir ás armas'
Os dous portavoces da Carta
forman parte da Comisión
Promotora de Euskal Herritarrok, por que razón?
A nosa participación realiza-se a
título individual. Outras persoas
que traballan con nós forman parte doutras candidaturas da esquerda basca. Este feito ven derivado do carácter plural do agrupamento contra a exclusión social
que ternos formulado, e confirma,
ao tempo, a boa saude das relacións unitárias e o mútuo respeito
que existe hoxe na esquerda. As
razóns polas que ternos decidido
incorporar-nos a EH son sinxelas:
porque é a única candidatura que
defende sen condicións o contido
íntegro da Carta e porque EH
busca ser un ponto de encentro
plural para a esquerda abertzale,
o sindicalismo basca e os movimentos sociais.

Sen embargo, dise que EH é

unha simple pantalla de HB.
Alguns albiscamos en EH un pulo
de renovación da esquerda basca, mais o proxecto está ainda en
deseño. Hai que ter en canta que
nace firmemente vencellado aos
tres acontecimentos políticos que
dende o verán invertiron radicalmente o panorama de Eskual Harria. Retiro-me naturalmente ás
declaracións de Lizarra e Barcelona, asi como ao anúncio de trégua de ETA. A partir destes factores, plantearon-se dous cámbios
decisivos na situación: dun lado, a
modificación dos métodos de acción política na esquerda abertzale; doutro, a perspectiva dunha
ruptura do Estado das autonomías. Eses dous cámbios, levan,
á sua vez, á renovación dos discursos e as estratéxias na esquerda basca. Polo tanto se as
armas calan, hai que substituí-las
por outra estratéxia de desobediéncia civil e mobilización cidadá.

Que lugar ocupa, pois, o marco de Lizarra?
Se a declaración de Lizarra fala
de soberanía política como base
da relación entre as nacionalidades do Estado Español, o paso
seguinte seria abrir un proceso
constituinte basca que abra camiño á construción nacional
basca. Trata-se dun proxecto
compartido ou dunha alianza
democrática entre o nacionalismo moderado do PNV, o abertzalismo radical e a esquerda social; mais a construción nacional
de Euskadi plantea de seu o
problema do modelo de sociedade e nesa cuestión non hai
alianza posíbel entre a direita e
a esquerda bascas. Quen pretenda nestas condicións dar-lle
un contido de esquerda á nación
basca, precisará artellar un proxecto de converxéncia entre as
diversas esquerdas presentes
na sociedade basca.+

• #

O primeiro ministro
portugués, António
Guterres (PS), anunciou a
guerra do Executivo que
preside contra a
corrupción, despois de
descobrirse irregularidades
na Exposición Mundial e
tras a denúncia formulada
por un xeneral, que
destapou unha rede de
corrupción na Junta
Autónoma de Estradas,
trama na que
supostamente estaria
implicado o fiscal xeral da
República, José Narciso
Cunha Rodrigues.
Porén, o primeiro ministro
expresou a sua confianza
na inocéncia do fiscal xeral
e o ministro de Xustiza,
José Vera Jardim, lembrou
que existe grande sintonia
entre o Governo e a
fiscalia.+

O PP de Astúrias acusa
de corrupción a Marqués
Ainda non rematou a guerra
entre o PP e o presidente de
Astúrias, Sergio Marqués,
eleito na lista deste partido,
pero que agora governa sen
o seu apoio.
Se o enfrentamento entre o
PP asturiano e o presidente
do Principado deixou
primeiramente illado a este
último, a seguinte vítima
política foi o vicepresidente
do Governo central,
Francisco Álvarez Cascos,
que se empeñou en
defenestrar a Marqués pero
que rematou apartado da
primeira plana do Governo
central. Agora a guerra
recrudécese e o PP rexional
acusa a Marqués de
corrupción na contratación
das obras da autovía que vai
de Mieres a Xixón.
O PP non explicou como tivo
tan fácil aceso ás probas que
implican ao presidente.•
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Pésie ás grandes diferéncias entre os paises membros da OTAN

Cúmio latinoamericano
en Porto

O bombardeo de lugoslávia

recibe o apoio unánime dos meios de comunicación
respeituosas cos convénios internacionais é unha das falácias
máis antigas, tanto como a própria guerra. Unha cidadana española -que despois resultou ser
galega- residente en Kosovo e
entrevistada por unha cadea de
rádio respondía asi ás perguntas
do xornalista: "Coñecemos as
atrocidades dos sérbios, pero tamén coñecemos as dos kosovares''. "O povo sérbio está con Milosevic?" "Si, por suposto".

9* MANUEL VEIGA

A aviación da Alianza Atlántica
está preparada para bombardear lugoslávia. Os B-52 norteamericanos irán acompañados
por unha presa de F-18 españois, así como polo resto do repertório armamentístico dos
países que forman parte da
OTAN, organización da que
non por casualidade forman
parte praticamente os mesmos
Estados que compoñen o G-7
(ou grupo de países máis ricos
do mundo), os mesmos que dirixen tamén as políticas do FMI.
A cidadania ocidental ven sendo
adestrada desde hai meses desde un valadar sen fisuras, construido polas empresas de comunicación. Unha unanimidade
surprendente se se teñen en
consideración os pontos de vista
diferentes que manteñen alguns
paises da própria Alianza Atlántica, como é o caso de Fráncia.
A contribución española ao
bombardeo de cidades sérbias
encontrou en diários como o
conservador ABC unha leitura
inequívoca: "A nos a participación é a mellor mostra da unidade indivisíbel de España e do
seu papel no mundo". Até o cidadán máis orgulloso de sentirse español podia preferir que os
valores do seu país se mostrasen doutro modo.
Pouco ou nada se tivo en consideración, á hora de preparar este
ataque -en suspenso á hora de
redactar esta información- o fallo
dos Estados Unidos no recente

Portavións nortemericano no Adriático.

bombardeo de Sudán. A própria
prensa norteamericana descubriu
ás poucas semanas de ter lugar
que as informacións en m3ns de
Clinton, proporcionadas pola CIA,
estaban enganadas. Os bombardeiros· estadounidenses arrasaron
unha fábrica de medicamentos,
onde decían que habia unha factoría de armas químicas.
Os B-52 retoman a primeira liña
da política internacional, ben lago
da crítica que merecera a sua actividade na guerra de Vietnam. As
denominadas fortalezas voantes,
case inexpugnábeis e capaces de
transportar unha cantidade de
bombas altamente destrutiva, non
teñen agora en contra aos méios
de comunicación máis libarais,
simplesmente porque estes
meios atopan as portas pechadas

nun amplo abano de temas estratéxicos que son todos aqueles
que teñen que ver coa mundialización económica, a explotación
do Sul e a seguridade das grandes poténcias. Xa non hai xorna1i stas nos frentes de guerra. A
electrónica fria copa as relacións
dentro dos meios de comunicación, ainda que a guerra e a morte seguen o máis vello estilo.

Unha interpretación
en clave de bons e maos
Dentro do espectáculo atávico da
confrontación e da crueldade entre os inimigos Serbia continua
acaparando toda a atención. Ninguén, nen os própríos sérbios,
negan a violéncia sen escrúpulos
dos seus soldados, quizá porque
a existéncia de guerras limpas ou

Como denunciara o escritor
austríaco Peter Handke, no apoxeo da guerra bósnia, nun libro
tan memorábel como marxinado, fálase das matanzas sérbias, pero ocúltanse sospeitosamente as razzias dos fascistas
croatas . Estase dando unha
imaxe de bos e maos totalmente
falsa e sobre todo ninguén parece ter interese en dar a coñecer
as verdadeiras causas do conflito, moito máis complexo de como se presenta através dos
meios de comunicación. Handke
alude, por exemplo , á tan discreta como decisiva intervención xermana. Sen a actitude de
Alemaña que buscaba abrir un
corredor favorábel que unise o
Mar do Norte co Adriático e que
servise de gonzo entre a Europa
do Leste e do Oeste non se entande o conflito. Sen esa actitude probabelmente non tivese
habido guerra.
Ninguén pensa que a aviación
da Alianza Atlántica vaia aportar
unha solución ao problema, pero poucos están dispostos , ou
teñen meios suficientes , para alzar a sua voz en contra.+

Os chef&s de Estado e de
Governo latinoamericanos
reuniranse os dias 17 e 18
de Outubro no Cúmio que se
celebra na cidade de Porto , a
onde chegarán Fernando
Henrique Cardoso
(presidente do Brasil),
Andres Pastrana (de
Colómbia), Carlos Menem
(da Arxentína) e Fidel Castro
(de Cuba), entre outros.
Para o dia 19, os seis
presidentes pertencentes á
Democracia Cristiana
reuniranse ademais con José
Mª Aznar en Baiona nunha
asemblea.
Aproveitando a Cimeira de
Porto e a presenza de Fidel
Castro, diferentes
organismos de apoio a Cuba
tanto de Galiza como de
Portugal teñen convocada
unha manifestación para o
Sábado 17 ás catro da tarde
en contra do bloqueo, e unha
carreira popular para o
Domingo.+

Marchas indíxenas
en toda América
contra o 12 de Outubro
Con motivo do 12 de
Outubro en case todos os
países de América
celebráronse
manifestacións de
indíxenas nas que se
denunciaba o xenocídio.
En México púxose en
cuestión a "propaganda
oficial branca e crioula", en
Chicago os manifestantes
pediron "que odia da raza
lembre aos conquistados e
non aos conquistadores".
De todos xeitos, a protesta
tivo un eco maior en
México, xa que en várias
cidades producíronse
manifestacíóns
importantes, nas que os
presentes aproveítaron
para denunciar as torturas,
os asasinatos e a
violacións e para
subscerber o seu apoio ao
Exército Zapatísta de
Liberación Nacional.+

Aprincipios de 1999
o IRA poderia comezar
a entregar as armas
O xeneral canadiano que
preside a comisión para o
desarme no Ulster indicou o
Martes 13 de Outubro que a
princípios de 1999 o Exército
Repubricano Irlandés, 1RA,
poderia comezar a entregar
as armas que conserva para
casos de lexítima defensa.
Parellamente, os unionistas
do primeiro ministro
norirlandés, David Trimble,
deixarian de oporse á
participación do Sinn Féin no
Governo de Irlanda do Norte.
Sen embargo, os grupos
máis extremistas do
unionismo non desexan que
os repubricanos entreguen
as armas e se incorporen
completamente ao proceso
político norirlandés. +
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Cultura viva e
cultura
embalsamada
Lendo o que nos contaba Xesús
Torres neste periódico (10-0998) en relación á negativa de
axuda da Direción Xeral de Política Lingüitíca para a revista cultural das Mariñas que edita a
A.C. Eira Vella que el preside, mentres
outra entidade Sendo educado
dependente
da X unta se até non
adica a finan- desentona ser
ciar luxosas e
prolixas edi- asasino!
cións facsímisiles de revistas, sen dúbida moi meritórias pero xa desaparecidos, xurde ~ividam~nte no
meu miolo unha 1maxe cinematográfica moitas veces contemplada por todos: o enterro do
marta matado pola Máfia. A escenografía é sempre corr.ect!1.e
solemne. O cadaver mo1 seno
no catafalco sen decatarse que
perto del , nun lugar pro!ocolariamente destacado, encontrase
-rendíndolle o derradeiro tributo- o capo di capi que ordenou
a sua execución. Eso sí, moi circunspecto , impecábelmente traxeado de loito riguroso e axeitadamente compunxido ao oferecerlle unha fermosa e custosa
coroa de frores. Sendo educado
até non desentona ser asasino!
Xa se sabe que a inxusta téctica
aplicada á revista betanc~i~a tamén foi e sigue sendo utilizada
coa xente. Un dos innumerábeis
exemplos? : Castelao. Morto e
polo tanto inofensivo, e danlle
todo o que lle negaron de vivo .
"Olla meu írmao honrado! o que
acontece con Daniel! os que o
tiñan desterrado! agora talan
ben del... " (C.E. Ferreiro).
Julio Camba explicábanos nun
dos seus libros de viaxes que as
virtuosas donas británicas para
poder practicar un dos seus pasatem pos preferidos, as obras
de caridade, primeiro -naturalmente- facían todo o posíbel por
perpetuar a pobreza. Máis ou
menos o que tan , aquí e agora,
alguns con poder para ~ec.idir o
destiño dos cartos publtcos.
Existe unha Direción Xeral de
Política Lingüística da Conselleria de Eucación da Xunta de Galicia dotada dun orzamento para
apoiar a difusión do galega;
existe dita revista cultural en Betanzos a unica publicación periódica' da nosa cidade escrita
íntegramente en galega, que: lle
solicita axuda para subsistir e
mellorar o seu espallamento.
Pero como nunca aprenden das
voltas que dá a história, esa espécie de noria sádica, a soluci~:m
desta ecuación non sigue os dictad os da léxica democrática
máis elemental por miserábeis
razóns, coido eu, ideolóxicas.
Digo eu que maquinarán así:
"Ímola deixar a ver se morre, e
se cadra, no futuro -difuntiña e
doadamente embalsamada- xa
nos encargaremos nós ou os
nasos herdeiros ideolóxicos de
facerlle o merecido homenaxe
correspondente". •

Xuuo ROZADOS

GARCIA
(MADRID)

Causas da vida
Estaba paseando cunha das miñas tillas. Era un día de semana
e anoitecia, cando perta de nós
se nos ofereceu unha imaxe,
que tanto a min como á miña filla, de nove anos , nos quedou
gravada, na
retina.
Os
membros dunha família me- A
f'll
tianse literalmma 1 ae
mente dentro mais eu vimos a
dun contenedor,
perta unha familia
dunha tenda "!impar" un
de alimentación , recollen- contenedor de
do restos de lixo nunha vila
calquer produto que se onde todo o
poidese co- mundo ten
mer. A nai e
un dos fillos cartas.
estaban "limpando" o contened ar do lixo namentres unha das tillas,
du~s dezaseis anos, e o pai enchían unhas caixas cos restos.
•#

A miña rapaza, coa inxenuidade da sua idade, apresorouse a
dicirme que de seguro que esa
noite estarían no servizo de urxéncias do hospital. Eu non tiña
máis que dicerlle ~ mi~~ filla,
ela comprendía a s1tuac1on e. o
que estaba mirando. A m1n
desde logo aquilo humillábame
como ser humano e repudiaba
a chamada sociedade de consumo e o lema político de que
"España va bien" ... Depende de
para quén?
Dende logo isto pasounos, non
en Nova York nen nun bárrio
marxinal dunha grande cidade,
como Madrid ou Barcelona. Estábamos en Riveira, unha das
cidades onde máis entidades financeiras hai en proporción ao
numero de habitantes e onde,
segun se di, todo o mundo ten
cartas, hai boas vivencias e bos
coches. Paradoxas da vida, non
vos parece.+
jOSE MANuEL PENA
(RIVEIRA)

1
1
1
1
1
1
1

Suiza. Os pobres e
os drogaditos viven
recluidos nun
parque das aforas.
Alí poden drogarse
ao seu pracer. A
hixiénica Europa, a
salvo de turistas.
Serte que xa
morreu Thomas
Bernhard para
facerse eco.

Por que o Nobel

1 a Fo e a
Saramago? Dous
disidentes. Quizá
polo seu antivaticanismo. Quizá
por iso os premi.ou o

protestantismo

1

sueco. A loita entre
a reforma e a
contrarreforma
catrocentos anos
despois.

Os tres
:,,.

••

\.

presidentes
rexionais
socialistas reunidos
en Mérida van
xuntando
solidariedades. A
de Manuel Fraga, a
do extremista
Y nestrillas
(acusado no seu
dia do asesinato do
deputado de HB,
Jos u Mugu ruza).
Quizá deberon
chamarlle:
Declaración de
Guadalajara ou de

1
1
1
1
1
1
1
1 Brunete.+
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lntelectuais de primeira, nacionalistas, alcaldes progresistas republicanos e no seu tempo extremo-esquerdistas, deron a imaxe lamentábel dun
povo que en nengun momento
se enfrentou a tal bombardeo
de estupideces, a tal intrusismo.
Só a xente da Cig que non acudiron e alguns casos .coma os
lugueses da Cova da Terra,
Corneta Obxecta... ergueron a
bandeira da liberdade, do antimilitarismo.
Hai un ano, semanas antes do
fiasco da boda de dous cidadans que prefiro non lembrar,
toda Barcelona estaba ampapelada con cartazes coa lenda
·"borbóns tora", pois tamén na
Galiza eu quera berrar "borbons, raiñas ou reis, príncipes
ou princesas, tillos, netos apadriñados polo vello ditador, fara
daGaliza".•
ANXOMOURE

(GARABELos-MAruz, CHANTADA)

pessoas, a Policia Local fez visitas aos establecimentos hosteleiros que
patrocinavam
o tal festival,
para lhes in- Mesmo
formar da sua
i 1eg.a1 id ad e' achegaram-se
mesmo achegaram-se até até olugar onde
o lugar onde ensaiaum grupo
ensaia
um
grupo de tea- de teatro cuja
tro cuja ac- actu ..
ta
tuac;ao estava
~es va
anunciada no anunciada.
cartaz.
Este ensanhamento parece mais digno de urna perseguic;ao do que
de outra coisa; o estilo no agir

do corpo uniformado denota
que o problema que havia na
celebrac;ao de este evento nao
era de índole exclussivamente
administrativa, também havia
interese político em que se nao
·levara ao cabo. E voces perguntar-se-hao por que eu acho
isso, em que é que me baseo
para eu fazer tal afirmac;ao ...
pois é bem singelo; fac;am só
conta da qüantidade de· festas
que se montam em fim de ano
sem cumprir nem os mais mínimos requisitos legais, da quantidade de establecimentos hosteleiros que funcionam com licenc;a de cafés e que na realidade tem horário de discoteca,
etc, etc, etc ... e rara vez se
passa algo com eles. Aqui trata-se de um acto sem ánimo de
lucro, num lugar onde aliás ha-

Segunda transi<;om
CLÁUDIO LóPEZ GARRIDO

Crónica de umha
repressao anunciada
Odia 3 de Outubro, o trabalho
esforc;ado e entusiasta de duas
pessoas e a ilussom de muita
gente viram-se truncadas pela
implacável labor repressiva da
inquisic;ao burócrata-policial de
Paco Vázquez e os seus sequaces. Estas duas pessoas tiveram a sa iniciativa de organizar um festival com multidao de
actividades culturais, em defesa precissamente da cultura
galega. Alugaram urna nave industrial para tal fim e o proprietário do local era perfeitamente
conhecedor do que lá se ía fazer: de facto, quando ele souve
das pretensoes dos deis meus
amigos, ofreceu-lhes o seu
apoio incondicional. Nada, em
apariencia, podía falhar já que
mesmo na Polícia Local e na
Cámara Municipal também se
nao pusseram inconvenientes
de qualquer índole a iniciativa.
Mas o día anterior, com surpresa de todos, a Polícia Local
prohíbe o festival baixo a ameac;a de embargo para o doao
da nave e mesmo de prisao para os organizadores do evento.
Havia um informe que se poderia converter em denúncia se
os responsaveis do acto nao
avandonavam as suas intenc;oes. Por se a gravidade do
que podía acontecer nao abondava para intimidar a estas tres

Na Rádio Galega, um tal Roberto Blanco explica com veemencia que
nom se pode falar de paz ou de trégua em Euskadi porque ali nom há
guerra senom umha banda criminal que mata polo simples prazer de
matar; mas que para acabar com essa situac;om, os demócratas ternos
que assumir a dor de conviver com os ex assassinos aos que nom faltará quem tente mesmo de apresentar como heroicos patriotas vascos.
Escoitara esse mesmo sermom dias antes numha emissora de Madrid. Ainda nom ouvim a ninguém de EH nas monocor e monocordes tertúlias radiofónicas, nem vim a sua opiniom reflectida nos
jomais. Só sei o que dim que dim. Um mesmo guión, redigido no
Ministério do Interior, percorre as redacc;ons de imprensa a um ritmo mais lento que o dos acontecimentos. No New York Times fala-se de que o Governo Espanhol estuda a livertac;om da cúpula de
HB e o traslado de pressos. As notícias, como todo, chegan tarde a
Galiza e os patéticos analistas locais sentenciam sobre o que já está
ressesso em Madrid e esquencido em Nova lorque.
Como o ouvinte supom-se parvo, nom há por qué lhe explicar as
razons polas que se tenta chegar a um acorde político com um club
de psicópatas e assassinos em série que fai cambalear toda a tramóia
constitucional.
Por outra banda, ao parecer, aqui nom houvo vítimas do terrorismo
fascista, nem se conviviu, nom com ex assassinos, senom com criminais em activo, que nunca forom julgados, que seguirom goc;ando
das prebendas obtidas na ditadura e que chegarom a se converter
em pais da Constituic;om e pontífices da democrácia.
Conviver com os verdugos impunes, manter viva a memória dos
golpistas de 1936 nos muros dos templos, aceitar um marco político
que incorpora a forma de Estado estabelecida polo ditador, eis o
grande sucesso dumha transic;om que ficará incompleta mentras
nom se reconhec;a a realidade plurinacional do Estado. Podemos
sobreviver a mil transic;ons mais.
O predicador da rádio seica tem púlpito em La Voz de Galicia. Carlos Luis Rodriguez nom era imprenscindível. •
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via ser difícil ter qualquer problema com os vizinhos; a quem
se pode amolar no polígono industrial da Agrela? Sem embargo, um analiza factos e contexto com um pouco de má
hostia, e dá-se conta do tique
da questao; era um acto em
defesa da cultura galega nada
menos que numa cidade onde
o governo mlmicipal declara a
guerra a todo aquilo que cheire
o mais mínimo a galego, onde
a administrac;ao nao só esquece, mas tambem e mesmo hostil a língua galega ... se a isso
lhe acrescentamos um detalhe
que seguramente nao se passou desapercevido para os
ilustres municípes desse sacro- santo bastiáo do espanholismo que é A Corunha, a suspeita deixa de ser tal para se
converter em certeza; o cartaz
estava escrito no auténtico ga1eg o-portugués que une aos
povos e gentes de urna e outra
beira do Minho como talantes
de urna mesma língua. Um facto bastante incómodo para
aqueles que teimam em nos fazer aceitar que Galiza é urna
regiao de Espanha. O único
que me cabe dizer depois de
ver isto é que me solidarizo
com as duas pessoas que tomaram esta ambiciosa iniciativa. Morra a repressao cultural
e política de Paco Vázquez e a
sua quadrilha fascista e viva a
cultura popular e a livre ex pressao . Estou orgulhoso de
talar em portugués.•
RAMIRO VIDAL ALV ARINHO
(LIANS-ÜLEIROS)

Arte sobre a
natureza ou defe ita
ecolóxica?
Leo no xornal El País (6-10 98) que o pseudoartista Eduardo Chillida quere turar unha
montaña de Tindaya , na illa
canária de Fuerteventura. Alí
instalarán o que él califica como monumento nacido desde
e para natureza. Por tal desfe ita , que leva camiño de reali zarse, o erário público canário
pagaria ás macroconstrutoras
Necso e FCC
oito mil quinientos millóns de pe - As construtoras
setas.

aconsellan

dimenAs
reducir as
sións previstas por Chilli- dimensións,
d a son de porque temen
cincuenta por
cincuenta que amontaña
metros, ou
sexa un edifí- se veña abaixo
cio de vinte coas
pisos ocupan- excavacións.
do
médio
campo de fútbol. Pero as
construtoras
aconsellan
reducir as dimensións a corenta metros, porque temen que a
montaña se veña abaixo coas
excavacións.
Houbo, claro, denúncias ecoloxistas, que o presunto escultor
atribúe a "envexas insanas",
engadindo que a el "non lle inf l u íron nada" e que "querían
parar o proxecto pero paráronlles os pés". Sobran comentarios.•
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As ruas compostelás, escenário da oposición
á ptimeira representación en castelán do CDG
Os tradutores de Valle afirman que o CDG claudicou sen necesidade
~=Ión

-0- CARME VIDAL

' ~stica,

A5 estreas son para o Venres 16 de Outubro. A representación en cas--

xunto coa
Aaoclaclónde
Adores, promove
o acto ele traduclón
de Valle.

Dores Vilavedra
'A no a tradución
demonstra que as e usas se
p ideron ter feíto doutra
mane ira'
Tradutora xunto con
M. Rivos de A testa do Bautista

Desde o ponto de vista técnico a
tradución non tivo para Dores Vilavedra "grandes dificultades, é un
contras en ti do
dicer que a sua
escrita é moi
galega e ao
tempo afirmar
que é de impos íbe l tradución".
Para Dores Vila ved ra, na
inicia ti va sobrancea o seu
carácter alternativo que "demonstra que as causas se podian ter feito doutra maneira. Apoiamos asi
unh'l proposta construtiva que é
tamén unha posibilidade real, con
bos resultados artísticos e literáriós". Entende tamén que o acto
de leitura de textos traducidos vai
"marcar un fito porque é un intento valente. Mostrará que desde
o mundo da cultura se pode supe-

telán do Centro Dramático Galego e a tradución promovida pola Mesa ·
de textos de Valle nun espectáculo titulado Comédia Bárbara terán lugar en ruas paralelas de Compostela. Por vez primeira desde a sua cría,
ción o CDG deixa de representar en galego contradecindo os princípios
da sua criación. A Universidade de Santiago arroupa á Consellaria de
Cultura cunha nova obra de Valle. A oposición mostrada desde o amín-do do proxecto reclama responsabilidades políticas por teren aberto unha fenda no sector máis galeguizado da cultura galega. Diante das portas
do Teatro Principal de Santiago os convidados selecionados pola directiva do COO coñecerán as razóns da oposición a esta decisión política.

rar a rrincheira, reivindicar un espácio social naso". Ten unha especial queréncia porque o acto se
vaia desenvolver no Casino, no
casco antigo compostelán "un espazo moi valleinclanesco" e tamén, paradoxicamente "un lugar
a ociado á cultura oficial e ortodoxa".+

Manuel Lourenzo
'Seria interesante
que o tema chegase ao
Constitucional'

A consellaria de Cultura e a dirección do Centro Dramático
Galega fixeron ouvidos xordos
á oposición unánime á representación en español, mudando
a traxectória do teatro galego.
No Teatro Principal de Compostela estrenarase á fin o espectáculo Valle,Jnclán 98, cin,
co horas de representación en
español baixo os auspícios do
governo de Fraga. Unha hora
antes no Casino compostelán
cincuenta representantes do
mundo da cultura lerán a traducción en galego das catro pezas teatrais xunto con outros
textos escritos por V álle en gal ego nun acto promovido pola
Mesa pola Normalización Lin,
güística xunt9 coa Asociación
de Actores. E o ponto final de
moitas iniciativas que nestes
meses movilizaron ao sector teatral. No entanto, a oposición

tamén se fará vet ás portas do
Principal; Várias iniciativas estanse a preparar, algunha delas
tirando o lado máis "surrealista" do feíto, a pesares da oposición manifestada pala Aso,
ciación de Actores a desevolver
os actos no próprio teatro.
Oposición non compartida por
distintas persoas do teatro consultadas que entenden a decisión do centro como unha "fenda" á que hai que responder da
forma máis visíbel.

tanto cheira. Na fin, o Constitucional non poderia ir nunca contra o direito de que se poidese rra,
ducir calquer obra a unha lingua
oficial" sinala convencido do al,
canee da medida.

meios públicos, "a publicidade na
TVG está a ser máis intensa e Pérez Varela fará todo o posíbel para
ocultar o espectáculo alternativo".

Defende Manuel Lourenzo que é o
próprio teatro quen máis ten que
mostrar a oposición ao proxecto
do CDG porque lle vai afect~r até
o ponto "de facelo escorar. E curioso que agora se ataque a única
plataforma cultural onde non houbo diatribas con respecto á lingua.
As repercusións van durar tempo e
non se vai poder pasar por alto".•

Tradutor ele Ugazón

"É un direito que exercin de mil
amores e unha resposta a esa pan-

da que nos .quere dar gato por lebre" aponta
Manuel Lourenzo. "Pér,
guntome quen
se vai atrever a
ir contra esta
iniciativa porque tamén se
pode atapar
cunha apelación <liante do
Tribunal
Constitucional. Se tivesen a dignidade suficiente demandaríannos e entón se
poderia destapar esta pota que

Xosé M. Pazos
'Que o CDG represente
en español obedece a
intereses políticos de
Fraga'

O mundo do teatro protestou
diante de Pérez Varela como
meses antes o tiña feíto o da arte. A resposta foi a mesma, a decisión da Consellaria non habia
xa quen a mudara. "É unha acti,
tude prepotente e de menosprezo pola xente da cultura e do teatro. Non deron en todo este
tempo ningun tipo de posibili-

Pazos defende que o galega "é unha lingua abando preparada para
verquer nela
calquer texto,
a riqueza do
galega facilita
moito a tradución, en especial da obra de
Valle polas
suas peculiares
características". A tradución conforma, ao seu ver,
unha "forma de protesta moi intelixente porque é unha resposta
dos que non entendemos o direito
de veto a unha lingua. Faise agora
o que debian ter feito desde a dirección do CDG e a Xunta: poñer
toda a carne no asador para lograr
a tradución".+

Tradutor xunto con Henrique
Horguindey de O enmeigado

Que o CDG claudicara á hora de
representar Valle en español obedece para Xosé Manuel Pazos a
"intereses políticos de Fraga co seu
bilingüismo harmónico". Significa
rachar co monolingüísmo que imperaba no teatro e, ademáis promovido a mantenta mediante os

Méndez Ferrin,
'Non podemos permitir
que nos tomen o pelo'
Tradutor de As galas do defunto

Méndez Ferrin xa ten pasto a pro-

dade de falar nen sequer contes-taron" sinala Concha Costas,
presidenta da MNL. A iniciati,
va da traducción é tamén un
"desafio, houbo mesmo algun
dos tradutores que chegou a di,
cer que seria curioso ir ao cárce,
re por tan digno delito" aponta.
Cincuenta persoas de diversos
ámbitos da cultura lerán os textos de Valle nun espectáculo
que comezará coa leitura do poema Cantiga de Vellas por Uxio
Novoneyra e no que tamén ·participarán entre outros, Suso de
Toro, Marilar Aleixandre, Ana
Romani, Pedro de Llano, Cami,
ño Noia, Xosé Manuel Beiras,
Alberto Ansede, Anxo Guerreiro ou Francisco Salinas. Cándido Pazó, Xosé Manuel Pazos, Lino Braxe e Manuel Lourenzo dirixirán as leituras das pezas. A
Comedia Bárbara recorrerá o circuito do Valle Inclán 98.
O Sábado 1 7 coincidindo coas
primeiras representacións, vol,
verá á Sala Nasa a Ultranoite
Valle, a primeira iniciativa que
recolleu no próprio escenário a
meio de paródia o malestar pr0'
<lucido pola inciativa do Centro.
T amén o día 27 de Outubro ás
22 horas no Pub Tarasca celebrarase un recital poético con
textos orixinais e traducidos de
Valle lnclán organizado por Le,
tras de Cal.•

ba aos seus leitores para experimentar a bondade da tradución de
Valle. "Queda ben. Valle é un home de moitas linguas, ten unha
sintaxe moi galega e mesmo palabras que adapta directamente da
nasa lingua".
Ferrin ten sinalado tamén que esta iniciativa se ia converter na
n9tícia cultural e política do ano.
"E un feíto histórico. Non podemos admitir que Valle non se poda traducir ao galega e que estas
obras se vaian representar en portugués en Via!la do Castelao imediatamente. E tomarnos o pelo"
anota para responsabilizar cliso ao
"CDG que é quen aceita esa imposición. A família pode impedir
a tradución pero o Centro non
ten por que
aceita lo". A
iniciativa parécelle a Ferrin "axeitada,
poderia facerse outro tipo
de mobilización pero non
son partidário
de interromper a representación.
Convén non darlle armas ao inimigo". Recoñece, sen embargo,
que o pateo é perfeitamente lexítimo e goza dunha forte tradición
na história do teatro.•
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EN FEBREIRO DE 1986 A NOSA TERRA ENTREVISTABA A JOSÉ SARAMAGO NA SUA
CASA DE LISBOA. Ü ANO DA MORTE DE RICARDO REIS, O SEU ÚLTIMO ROMANCE DA,
QUELA, ESTÁBAO A TORNAR NO ESCRITOR PORTUGUÉS MÁIS LIDO. MANTIÑA SARA,
MAGO A REIVINDICACIÓN DA IRONIA NA LITERATURA COMO UNHA SORTE DE
EXPRESIÓN DE SABIDORIA E REBELDIA CONTINUA. ÜAQUELA ESTABA A PARTICIPAR DO
LADO DO PARTIDO COMUNISTA NA CAMPAÑA EN _APOIO DE SALGADO ZENHA PARA A

PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA. Ü NOVO NóBEL DE LITERATURA REVOLT ÁBASE MÁIS
UNHA VEZ CONTRA O INTELECTUAL DESCOMPROMETIDO NA SUA FACE DE ESPECTA,
DOR IMPÁVIDO. Co MESMO lDEÁRIO ANUNCIOU O CONTIDO DO QUE SERA O SEU DIS,
CURSO DE RECOLLIDA DO PRÉMIO: UN ALEGATO CONTRA A INXUSTIZA SOCIAL MANI,
FESTADA NAS 250 MANS QUE ACUMULAN A RIQUEZA MENTRAS MILLEIROS DE PERSO,
AS MORREN DE FAME. CIFRAS QUE ARREPIAN E QUE SARAMAGO REPITE A MANTENTA.

O universo nun bocado de chan,

de José Saramago
*

G. LUCA DE TENA

desenvolver tódas as nosas capa,
cidades próprias, aquelas qu son
no as e que non on confundí'bei
con nengunha das expresión eu,
ropeas, imo entrar (xa entramo )
na caldeira de Europa. Polo de,
rnais tampouco é un compromi o
para a vida e para a mort : hox
están a construir Europa pero Eu,
ropa mañá pód e descon truir. E
cando falan cun entusiasmo tan
grande do Estado Unidos de Eu,
ropa, eu creo que están a brincar
connosco. Non é posibel facer asi
os Estado Unido de Europa,
converter só unha parte do conti,
nente europeo nunha organiza,
ción da que sabemo de obra
que, se por eles fora, estarla divi,
dida en estados pobres. Estes Es,
tados Unidos de Europa non fan
senón conservar unha relación de
forzas e de dornínio que existe xa.
Só que en vez de ser paises inde,
pendien tes terian un norne co,
rnun pero non por mudar o norne
dunha cosa muda nada. A miña
novela, con recurso próprio da
ficción, metaforicamente, pretende explicar isto: que a Penín ula
Ibérica non é Europa. Agora non
vos vou dicer rnáis porque revela,
ria o segredo do relato. Na e ¡,
mea non se pode entrar".

Sobre a mesa de castaño hai un,
ha pequena máquina de escreber
que rnáis parece de correspon,
dente na revolución mexicana.
No terceiro piso da rua da F.spe,
ranza ("esta palavra Esperanza,
con minúscula ou sirn ela, o mel,
hor é riscala do nosso vocabulá,
rio") entre o chifro dunha ambu,
láncia e, por se foran os soldados
da Inquisición, pensamos en Se,
te,Lúas, que camiña no branca
da tarde atrás dun espíritu. No
lenzo da ampla libreiría, un rótu,
lo de cartón ("Historia") lernbra
algun safari de clasificación,
aboiado no rieiro de novos libros.
Desde este recanto de Lisboa, Jo,
sé Sararnago (Memorial do Con,
vento, O ano da marte de Ricardo

Reis, Levantado do Chao, Viagem
a Portugal , Poemas Possiveis) fai
unha literatura que están tradu,
cindo en todo o mundo.

(

-

As veces, as literaturas voltan do
revés o anteollo de Robinsón e
descansan de espreitar o horizonte
á busca dunha vela. A viaxe he,
roica métese daquela entre o de,
corado dun carreiro de formigas,
as referéncias do comun ocupan o
lugar da aventura e o interior do
vocabulário das normas de obriga,
do curnprirnento substitue á retó,
rica. Aos escenários de José Sara,
mago pásalles coma aos de Alrnei,
da Garret que escribeu un libro ti,
duado Viagens da Minha T erra pe,
ro a terra de que se fala non vai
moito alá de Santarem. ''Non sei
ben o que en este momento está a
pasar na Galiza, pero aquí durante
moitos anos dicutiuse o sexo dos
anxos: a universalización ou a
universalidade da novela portu,
guesa universal; cómo se interesa,
rian outros paises por ela. N este
momento, cando xa non se discu,
te tal cousa, e estamos de feito in,
teresados en saber que terra é esta
e corno é a nosa xente, descobri,
mos que os do outro lado das
fronteiras, cando len as nasas no,
velas, din: iso que vostedes están a
facer é mesmo bon. Pero aquí só
estamos a falar de entre o T erreiro
do Pai;o e Mafra é onde decorre a
nosa vida e é da nosa vida do que
ternos que falar. Se os demais que,
ren saber de nós, é de este bocado
de chan e de este bocado de vida
do que teñen que saber. Non, des,
de logo, cunha novela inglesa ou
francesa feíta desde aqui. Esta re,
flexión non fai máis que dar conta
de algo óbvio... A Galiza terá ta,
mén que encontrar o seu escená,
rio entre Vigo e Lugo ou Santia,
go, por exernplo".
O escritor ten na máquina un fó,
lio da novela que sucede á O Ano

XAN CARBALLA

da Marte de Ricardo Reis ( 1984),
da que xa se vencieron corenta
mil exernplares en Portugal. A
proposta da que ternos que falar
da nosa vida e da nosa terra, está
aquí desenvolvida nun razoamen,
to que delimita iberismo e euro,
peisrno. "Se hai un terna central
neste novo libro, é realmente a
Península Ibérica. E non ten que
haber aquí confusión con ideas
de iberismo ou unión ibérica, se,

nón a conciéncia de que de este
lado dos Pirineos hai unha idea
própria. Isto para alén das dife,
réncias internas na península:
Catalunya non é Galiza; Galiza
non é Euskadi; Andalucia non é
Castela e nada de isto é Portugal.
Somos unha espécie de enxareta,
do de culturas, de afirmacións re,
xionais e nacionais rnoi acusadas.
E a pesares de todo canto tentou
envolver e revolver estas diferén,

cias, séculos despois, é dicer hoxe,
os caracteres próprios mantéñen,
se e renden a afirmarse cada vez
máis. A noción que eu teño é que
a Península Ibérica é algo partí,
cular, que nunca poderá integra,
mente formar parte da Europa;
nós non somos parte de esa uni,
dade que se chama Europa, que
tarnpouco é tal unidade. O erro
histórico é que antes de termos
podido, corno Península Ibérica,

O humor e a ironía n marca
compertidas p r toda a literatura
que permanece. Saramag t nll
chamado sabedoria.
rri
ria poi a comprensión que viv
carón donó com un pet c n~
tra as agresión ; ferr menta p r,
fecta de transformación. Ofrecé,
rnos lle que p ña o marc á
leiras cruzadas da imp téncia
d~ rebeldfa que hai n h um r.
"E verdade: a irania é rebeldía e
tarnen dor. T eño dito que as ve,
ces a ironí a é a máscara dunha
grande dor. Ése irónico porque
se está dorido, porque se está so,
fundo. En vez de cair n as bágoas,
na efusión dramática, hai unha
espécie de au to,cauterización
coa que o autor se queirna a si
próprio. Iso nótase en algun dos
rneus libros porque eu emprego a
ironía mesmo contra aqueles que
eu rnáis amo. Onde é rnáis evi,
dente é no Levantado do Chao,
onde eu viro a ironia contra os
labregos, os traballadores. Unha
leitura errada poderia levar até
pensar que o autor se opón a es,
tes personaxes. Unha grande
confianza no próprio futuro, faria
probablemente que o ton irónico
aparecese fora de lugar. No fon,
do a ironía é corno quen asubia
cando pasa por frente dun cirne,
tério. E unha rnaneira de nos de,
fenderrnos . Parecendo un siste,
(Continua na páxina seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

ma de ataque pode ser finalmente de defensa ainda que se poda
ser menos pesimista no uso da
ironía. Cando serve para desmitificar, para amosar o outro lado
das cousas, para destruir os convencionalismos, é xa que logo
un arma positiva. Con todo un,
concordo: non será un sinal de
impoténcia pero si que é de franqueza temporaria, digamos".
Houbo un tempo en que José
Saramago descrebiu a vida como unha longa paciéncia até
recoñecer que rnellor se define
corno unha longa violéncia.
"Probabelmente é rnáis unha
intuición que o resultado dunha experiéncia própria. Cando
falo da longa paciéncia é porque no ternos que resignar de
viver sucesivamente os dia e
nen todos o días '
on dias que va,
lian a pena; e
violéncia porque,
a fin de cantas, é
unha ucesión de
actos violentos ~
que inflinximos
aos outros e que
os outros ten con ~
nós. Finalmente,
irnos conseguindo viver nunha
situación de armi tício. Oscilamos entre a
paciéncia e a violéncia e eu penso
que escrebir é unha forma de controlar esta tensión que existe
antre unha cousa
que e espera que
aconteza e a violéncia, que retar,
da o u precipita o
que e desexa ou o que e teme".

penso que iso non pode facerse
máis que nos cadros do realismo
que son ben máis amplos de aquelo que se pense en certos momentos. Non hai moito perguntábame
nunha entrevista, pero vostede é
realista? Eu coido que son realista
pero xa me situaron no realismo
máxico, no real maravilloso, nas
influéncias dos escritores latinoamericanos. Son realista, con cerros riscos próprios".
Ricardo Reis morreu en 1936 pero foi lapidado no 1984 con O

ano da Marte de Ricardo Reis. O
intelectual liberal, culto, sensibel, descomprometido observa o
Portugal salazarista como un entomólogo; Fátima corno un raro
destino folcklórico-litúrxico; o
golpe fascista en España coma un
acontecimento do fado. "Cando
escollo a Ricardo
Reís é precisamente a quintaeséncia do intelectual independente
que declara que
contentarse co espectáculo
do
mundo é o sinal
da sabedoría, da
sagesse. Os escritores que defenden a
non participación
na vida política de
feíto defenden en
maior ou menor
grado o estatuto
do espectador: eu
son espectador,
non interveño,
non participo; eu
non estou sentado
no escenário; fico
aquí na miña platea e asisto. Como
escritor, como
persoa moi intelixente que son vou
tornando nota do
que acontece. Cando eu vou buscar ao Ricardo Reís, que declara
que non ten nada que ver co
mundo e o confronto co ano terribel que foi 1936, pergunto. É
posibel nunha situación semellante que alguén ouse dicer que
non quere aber do mundo, dos
homes? Cando se pergunta se un
e cribe debe comprometerse ou
non, cóstame entendelo. Consid ro que toda a vida do home, é
un compromiso con todo: os seus
cliente , os amigos, a familía, a
pátria. O home ten que facer un
c rto número de cousas ou non
facela . E dentro da sociedade está a acción política, por que non
se quere que o escritor tome en
conta esa parte da vida social que
é a acción política? E coma se lle
pedisen que se exprese nun sesenta ou setenta por cento da sua
per onalidade e oculte a outra.
No meu país hai un certo número de autores que reclaman para
si o estatuto especial de independente das loitas políticas e dos
partidos. Pero cando ese autor é
chamado a votar, como agora para a presidéncia da República, teria que levar a sua independéncia
ao extremo e nen sequera votar.
Tan pouco suxa as mans na vida
política, que non move os pes
para ir votar. Pero se vota, será
por alguén, por algun partido, pero como se compromete? En segredo? E non se pode dicer públicamente cal foi ese compromiso?
Se alguén di: son escritor pero
non explico quen son eu políticamente, e corto unha parte da
miña personalidade e exprésome
parcialmente, eu sinto desex?s

se alguén di:

.: son escritor

: pero non
explico quen
: son eu
politicamente,
sinto desexos de
perguntar se
eses escritores
teñen medo de
perder leitores".

queri u n n quería u non e
abia r flcxar. "Cada v z qu algu n int r a lo que eu t u
escribir a ua preocupación é
onde e m pode col car. Leo críticas ensaios e doume conta de
que unha das dificultade xerais
sobre a miña narrativa é certa incapacidade por definirme. Quén é
este home? Que libro é este? En
moitos casos inventan razóns que
non están rnáis que na cabeza de
quen escrebe, sen apreciar o que é
obvio. Eu creo que podemos tentar de explícalo por exclusión de
partes. Eu non son un escritor surrealista; tarnpouco existencialista... A medida que vou retirando
hipóteses, poida que a única cousa
que perrnaneza sexa o realismo.
Por todas as razóns, e precisamente porque eu rento de facer unha
narrativa que abranga todo. Con
esto non quero descrebir unha narrativa ecléctica, na que houbese
un pouco de surrealismo, de existencialismo ...A vida? Xustamente
abrazar a vida, cinguir a vida. Eu

de perguntar se eses escritores teñen medo de perder leitores".
Saramago participa nos actos públicos da campaña a presidéncia
da República en apoio de Salgado Zenha, xunto con outros nomes ben coñecidos do Partido
Comunista. O bruido da campaña su be desde a rua, e está na
mesa sobre a que falamos, nas
primeiras planas dos xomais. Nós
falamos ainda dos libros de este
escritor comprometido e da ssua
visión da galaxia Gutemberg.
"Ai ven a televisión con 25 canais que lle vai facer crer a alguns que está vendo o mundo
cando o que estará vendo son algunhas irnaxes do mundo, que
non é a mesma cousa. Hai razóns
para temer unha quebra de interese por un xénero corno a novela, que ten trescentas ou catrocentas páxinas e require tempo
de leitura. Paradoxicamente, no
momento en que Portugal máis
se nota a influéncia dos meios
audiovisuais estanse rexistrando
as rnellores tiradas de libros dos
últimos trinta anos. Non estou a
falar só dos rneus libros (O Me~
morial do Convento, sesenta mil
exernplares; O ano da Morte de

Ricardo Reis , corenta e cinco
mil), senón dos meus camaradas
de letras que atinxen con facilidade dez ou quince mil exernplares de venta. Isto non acontecía
hai anos. O que explica fundamentalmente este fenómeno é
que o lector portugués que non
concedía moita importáncia a
sua própria literatura, e prefería
as traduccións tal vez por efeito
do 25 de Abril e das transforrnacións culturais e sociais que trouxo, e da partici13ación dos cidadáns na vida do país, interesóuse
polos escritores próprios. Pero tamén hai razóns para preocuparse.
Vivemos unha profunda crise
económica e, aparte dos méritos
intrínsecos que un autor teña para que compren lean e discutan a
sua obra, o leitor non ten diñeiro
para libros e síntese levado por
unha presión a comprar o libro
do que se fala. O Best Seller é unha torre que proxecta unha sombra sobre libros de grande mérito
que deberían ser lidos pero non o
son porque non se fala deles.
Despois a Democrácia tomouse
institucional o que é un mal sinal... Pero daquela os escritores
regresaron á casa e hoxe na narrativa hai aspectos interesantes.
Outro aspecto a salientar é que
desde hai moitos anos hai unha
situación nova: non ternos mestres literários que definan unha
tendéncia ou unha escola".•
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Un Nobel para as letras
portuguesas,
co nome dun escritor
pesimista e comprometido
-0- CARME VIDAL

"Rejeito radicalmente a ideia
de que son un escritor europeo.
Sou um escritor portugues e a
nada roáis aspiro". José Saramago adicou o prémio a toda a literatura en lingua portuguesa e
anunciou que o seu discurso será unha denúncia contra a inxustiza social. As duas afirrnacións non foron gratuitas, poñian, antes ben, as cousas no
seu lugar: o do escritor portugués comprometido que non renúncia nen as suas orixes nen á
sua maneira incómoda de estar
no mundo.

José Saramago, á direita, nunha pasada visita á Galiz:a.

José Saramago come moraba o
pasado ano en siléncio os seus
50 anos de escritor. la alá meio
século desde que publicara o
esquecido romance Terrado pecado que nen sequer menta na
sua bibliografía. Viria despois
Claraboia, unha obra que quedou nos sotos do Diário de Notícias sen que nunca vira a lus.
Dela só existe un exemplar, nas
mans do próprio Saramago. Fóra cliso, o novo Nóbel é considerado un escritor tardío. Despois dese primeiro libro, do que
non asinou contrato nen recibiu "un tostao", só volveu pu. blicar vinte anos depois, por
volta de 1966. O recoñecemento -nomeadarnente internacional- comezou a partir do
ano 1982 co Memorial do Convento, acrescentando a inda o
suceso de Manual de Pintura e

Caligrafia e deLevantado do
Chao. Virian despois unha morea de títulos que o consagrarían como o escritor portugués
máis lido nunha intensa carreira literária que fo¡ agora premiada pola Académia Sueca.
Saramago xa anunciou que esta
circunstáncia nada muda na
sua traxectória, continua a ser
o escritor comprometido con-

tra as inxustizas, o comunista
militante e pesimista e o viciño
dunha aldea portuguesa. Todas

os nomes e Cadernos de Lanzarote son os seus últimos títulos.
O nome de Saramago -xunto
ao de António Lobo Antunes
ou Jorge Amado- viña s·oando
desde hai anos como un dos
candidatos con posibilidades
cerras de obter o prémio. El tiña ironizado abondo co tema.
O pasado ano rexeitaba o laio
dos políticos por non ter recibido ningun Nóbel a lingua
portuguesa. "Acho que nao se
devia andar por ai, como de
mao estendida a dizer que tarnbérn nos somos merecedores. O
Prémio Nóbel nao aumenta o
prestígio de urna literatura· e isso, ao contrário do que, erradamente, se vai dizendo por ai".
Lembraba Saramago hai apenas
un ano o que acontecera co
Prémio Nobel da Paz: "durante
urna semana ou duas até pareceu que o problema de TimorLeste se ia resolver. Nao se resolveu coisa nenhuma".
E que faria o Saramago de ter
Nóbel? Non compraría casa
porque xa ten, non ten coche
nen gañas del, xa viaxa abondo. "A casa onde vivo foi toda
feíta com livros, de alto a baixo. Se acontecesse essa espécie
de milagre do Nóbel, a conta
bancária ganharia corn isso,
mas a minha vida nao se modificaría nada" indicaba o pasado
ano ao xornalista portugués
Rodrigues da Silva no Jornal de

Letras.
"Na Estrela. Passa por miro
urna mulher de uns sessenta e
tal anos, alta, magra, de rosto
sério, e diz, sem se deter: "Corno está o senhor que pensa diferente?" Sete palavras anónimas que forarn corno sete rosas, sete palavras como as cores
do arco-íris". Saramago retratábase asi no último dos Cadernos de Lanzarote. No seu
pensar diferente encóntrase o
ideário dun pesimista -"Eu sou
tao pessimista que acho que a
humanidade nao ten remédio.
Vamos de desastre ern desastre
e nao aprendemos com os
erros" ten dito-, dun comunista que nunca deixou de selo "recalcitrante" para o Vaticano mesmo cando el acreditaba,
despois da publicación de O

Evangalho segundo Jesus Cristo,
que non cria que a lgrexa o tornase "a sério a ponto de me
excomungar. .. "- e dun portugués que se rencontra na sua
lingua, a pesar de ser nominado mil veces escritor peninsular e receber a primeira homenaxe -da man da empresa que
edita en español os seus librasen Madrid.•
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•Novembro
literário con
Blanco Amor
en Culleredo
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O N Seminário de Hist6ria de Culleredo adícase este ano a facer
unha panorámica histórica da narrativa galega con hornenaxe a
Eduardo Blanco Amor. O serninário celébra.se os dias 19, 20 e 21
de Novembro, e está dirixido polo historiador Carlos Pereíra e polo decano da faculdade de Filoloxia da Coruña, Xosé Dobarro.
Preténdese un achegamento á
narrativa de hoxendia, á xeración
de posguerra, á xeración Nós e,
tamén, á literatura infantil e xuvenil. Son rnoitos os especialistas
que se achegarán a Culleredo,
onde se prestará especial
atención á figura de Blanco
Amor, de quen farán unha semblanza Isaac Diaz Pardo, Xosé
Neira Vilas e Francisco Femández del Riego. Sobre as mulleres
na sua obra, dará unha conferéncia Carmen Blanco. Tamén participan neste serninário Xabier P.
Docampo, David Otero, Fina Casalderrey, Xesus Alonso Montero,
Antón Riveiro Coello, Xosé Carlos Caneiro, Miguel Anxo Murado, hilda Luaces, Maria Xosé
Queizán, Carlos Casares e Suso
de Toro. As prazas para o seminário, que concede créditos aos estudantes de terceiro ciclo, son limitadas e hai que chamar ao teléfono da concelleria de Cultura
que éo (981)665597.+

•Ciclo
de cori.feréncia ao
redor do deseño
de Luís Seoane
A partir do Venres 19 de Outubro está aberta no quiosco Alfonso da Coruña unha exposición
cos cartaces que Luis Seoane rea-

• O teatro profesional chega a Moaña

16 de Outubro na T oxa para
participar nas xomadas que organiza a Asociación Nacional de

Adicado á mernória de
Francisco Veiga Alfonso, polo seu apoio ao teatro en Moaña, xa está
en marcha o programa
de teatro profesional
nesta vila. "Teatro do
Aqui" apresenta o
Sábado 17 Anxeliños, o
dia 24 tócalle a vez a
"Balea Branca" con Parella Aberta, de Dario Fo
e Franca Rame e o
seguinte Sábado chegan
"Teatro do Morcego"
con O Lazariño de T armes. Xa no mes de novembro "Mofa e Befa"
apresentan o dia 7 Finismundi Circus e o Sábado
14 pechan este programa "Ollomol Tranvia"
con Qui pro qua.+

Empresas de Produción Audiovisual en colaboración coa

Aruceliños de "Teatro do Aquí"

lizou durante a sua vida -moitos
deles de apoio ao Estatuto de Autonomía e gardados por Maruxa,
a sua viuva-, organizada pola fundación que leva o seu nome. A
exposición cornpleméntase cun
ciclo de conferéncias que tarnén
arrancan o día 19 con Enrie Satué, o 26 con Alberto Corazón e
o 2 de Novembro con Daniel Giralt-Miracle. +

• Os produtores
audiovisuais
reúnense na Toxa
Máis de douscentos produtores
de Europa e os directores xerais
das televisións do Estado
reúnense durante os días 15 e

• Paz Antón mostra a sua pintura con
música de Uxia
A pintura do porriñés Paz Antón, músico ademais e membro de Na Lua,
pode verse desde
o Venres 16 de
Outubro até o 7
de Novembro na
galeria T risquelMedulio de Tui.
Para inaugurar
esta mostra, o
pintor canta coa
preséncia da sua
ex cornpañeira en
Na Lua, Uxia,
que dará
un pequeno
concerto. •

Asociación Galega de Productoras lndependentes {Agapi).
Os produtores queren debatir e
analisar a lexislación que lles
afecta, o financiamento,
subvencións e as posibilidades
de desenvolvemento futuro. Entre os participantes, están os
responsábeis da TVG, de Canal
Plus, Tele 5 e Antena 3. Pola
sua parte, Agapi, que preside
Pancho Casal, organiza un apartado dentro destas xomadas
adicado á produción
independente cuxo tema
central é a criacioón de redes de
entre empresas de pequenos
paises europeos. Estarán prsentes os responsábeis de Caligari
Films de Andalucía, Filmax, de
Catalunya, Films & Capital, de
Valencia, Tres Koma 93, do País
Basca, La Iguana, de Madrid,
David e Golias LTD, de
Portugal, e Faro, da Galiza. Asirnesmo apresentarán os prémios
que outorgan os produtores galegos anualmente.•

•Xomadas
da língua
en Betanzos
Chegan a quinta edición as
xomadas da língua que organiza
en Betanzos a asociación cultural Eiravella os días 21, 22 e 23
de Outubro. Abre as xornadas
unha conferéncia de Antón
Santamarina para ao dia
seguinte continuar cunha mesa
redonda sobre o galego no comércio na que participan
Ramón Castromil, Isaac Diaz
Pardo, Gabriel Rei Doval e Fernando Górnez, presidente da
Asociación de Empresarios de
Betanzos. O último día participa a contacontos Paula Carballeira. Coincidindo coas xornadas e prorrogada até o 30 de
Outubro está aberta a

exposición "Linghurnor" na sala de exposicións do Liceo con
debuxos de Xaquin Marin, Suso
Sanmartin, Xes, Andrade, Toni
Savski e Tizón.+

• Primeira
experiéncia de
banda deseñada
en Ordes
A vila de Ordes convértese na
vila de Torpes no comic que
Xan Ferreiro apresenta baixo o
título Valadouro & Co., a
primeira experiéncia en banda
deseñada na comarca. O comic
é distribuido pela asociación
cultural Obradoiro da Historia de
Ordes e o seu autor, colaborador
habitual da mesma, é profesor
en Cabana de Bergantiños. Va,
ladouro é o protagonistas destas
páxinas, "un mozo algo pedante,
do que se contan os seus pequenos avatares, xunto aos seus
amigos e amigas baixo a paisaxe
de T arpes, un povo típico galego". Algunhas das páxinas xa foron publicada na revista da
A.R.0. (Associ~om
Reintegracionista de Ordes) e,
ainda que se pode atopar en librarlas da comarca, quen este
interesado en pedilo pode facelo
escrebendo á A.C. "Obradoiro
da História", aptdo n 2 42,
15680-0rdes. •

Denúncian o silenciamento das mulleres nas antoloxias literárias
Encontro de Escritoras Peninsulares
en Lanzarote coa preséncia de Pilar Pallarés, Mª Xosé Queizán e Chus Pato
O obxectivo <leste terceiro encontro -o primeiro tivo lugar en
Vigo hai dous anos e o segundo
en Cadiz- foi unir as voces poéticas das mulleres que se eexpresan nas diferentes línguas da
península e das illas, así como o
tratamento teórico dos distintos
ternas que preocupan á poetas
actuais, como o suxeito poético
ou a revisión da tradición e do
canon. Discutiuse do 1 ao 4 de
Outubro acerca da existencia
dun canon específico que siléncia a preséncia de mulleres, máxime nos casos de catalanas,
bascas e galegas. Sharon Keefe,
da Universidade de Southwest,
en Texas, foi a encarregada de
abrir as xornadas contrapondo
as posicións sobre o canon. Participaron, falando da poesia galega, catalana e basca, Pilar Pallarés, Cinta Montagut e Eli Tolaretxipi respeitivamente.

No encontro tiveron moita importáncia, corno nas anteriores
edicións, as leituras que fixeron as
poetas, entr':! elas Mª Xosé Quei-

zán, Chus Pato, Mercedes Escolano, Amparo Amarás, Amalia
Bautistas, chantal Maillard, Daniela Mattín e Isla Correyero. O

encontro pechouse coa conferéncia de Cecilia Dreymüller, que xa
participara nos anteriores como
experta en poesía contemporánea

Participantes no encontro de Lanzarote, entre elas M11 Xosé Queizán, promotora da xuntanza que se celebrara en Vigo no 96.

na península. Como non podia
ser doutro xeito, houbo un espazo
para a reflexión sobre as poetas
canarias a cargo da catedrática
das Palmas Yolanda Arceibia e de
Blanca Hemández, que descubriron ás asistentes quen foron as
precursoras da poesia das illas.
Houbo unha hornenaxe para as
decanas desta escrita, Pino Ojeda
e Pino Betancourt.
T amén houbo tempo para discutir sobre a situación de desigualdade na que se encontran aspoetas dentro do mundo literário e
suscitáronse debates sobre a acepatción ou a rebeldía frente aos
modelos patriarcais e sobre a necesidade de recuperar a voz de
mulleres silenciadas ou marxinadas. Todas as participantes amasaron ilusión pola continuaidade
dos encontros que se emprende,
ron na Galiza en 1996. •
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conta de libros
non ouses, entrega, négome, esixo ... A muller traizoada abriga

Do gozo e
da amargura

ao home que amou a percorrer
dos outros corpos a xeografía do
seu próprio corpo e a que o seu
home lle regrese aos lábios can,
do nomee á outra.

Título: Delicia.
Autor: Yolanda Castaño.
Editorial: Espiral Maior, 1998.

Se no seu primeiro libro, Elevar
as pálpebras (1995), Yolanda
Castaño oferecíanos unha poesia
marcada polo lirismo intimista e
polo sensorial, nesta sua segunda
entrega todo o seu verbo se ma,
nifesta através dos sentidos cor,
porais e da sensualidade. A poe,
ta segue, portanto, a liña criativa
coa que se revelara aos seus deza,
ete ou dezaoito anos. Nos dous
poemários aparecen tamén ou,
tro elementos en común, como
pode ser o tema do amor, a au,
éncia do amado, o devezo de liberación. Ou a desumanízación
urbana. Podemos afirmar, pois,
que pésie á sua mocidade, Yolan,
da Ca taño ten xa unha expresión própria, firme e caudalosa.
lolanda Castaño.

Delícia chega a nós dentro da c°'
leción Espiral Maior, cun moi útil
prólogo de Teresa Seara e cunha
fermo í ima ilustración de Sandra
Gómez Vázquez na coberta do libro. A obra está e truturada en
cinco partes e un poema final, e
tecida como e fose un conto ou
un relato breve. Efeitivamente,
tras plasmar nunha primeira parte
un mundo paradisíaco, a autora
cántanos unha história de dese,
xos e gozos, de praceres carnais,
de traizón, de lágrimas e de recor,
do , e, finalmente, o conto rema,
ta cunha vinganza liberadora.
Ábrese o poemário cun paraiso de
abores: fresca confitura, marme1 loiro , ambrosías delicadamcn,
te zumosas, néspero de mel, malva ias, licores almibrado .. . Os

praceres gostativos dan paso de
imediato ao desexo, á iniciación
camal, ao encentro gozoso dos
corpos, á delída dolorosa que irremediabelmente hai que viver, á
maravilla do amor ... Mais pronto
vén a felonía, e aparecen as lágri,
mas, e a amada refúxiase no consola das lembranzas. Desde a soi,
dade a moza evoca e rememora
encontros furtivos, habitacións
suxas, cousas lindas e contos tris,
tes que lle contaba o amante, tardes de amor e chocolate. " .. .fechá,
monos en casas que nunca son as
nasas porque aínda somos nenos. /
Unha vez e outra máis percorre,
mos as rúas/ das mesmas tardes e
nunca/ podemos viaxar porque
aínda non ternos automóbil. /
Confe ámono delitos e merca,
mo chocolate/ e non podemos

ANT

marchar porque non nos deixan
chegar tarde á casa os nosos pais. /
Apenas ternos diñeiro e só pode,
mos mercar / un pedazo de lúa /
no arrabaldo dos contos". O re,
cordo faise mesmo íntimo e carnal: " ... gústasme tanto que nas
noites escríboche poemas / e humedezo de súbito se penso nas
cousas que fixemos. / Cando estor
soa no cuarto é a forma máis ínti,
ma que teño de estar contigo / xa
ti todo para nun na soedae do
meu cuarto / de novo cara a cara
coas cousas que fixemos".
Conscente a amada de que o re,
cordo non salva, decide liberarse
das cadeas que a atan ao pasado
e consuma a vinganza. O verbo
vólvese imperativo, esixente,
implacábel: quera, di, pónteme,

V elaqui unha poesia que seguramente ten a sua raíz na vivéncia
e no sentimento, que se expresa
através dunha linguaxe aparentemente sinxela e que se eleva ao
máis puro tono lírico, conseguin,
do un verso harmonioso, exquisi,
to, delicado, luminoso e senso,
rial. Por veces
,e igual suce,
dia no seu
primeiro li, Atopamoso
bro- a palabra gosto polo
poética de
Yolanda Cas- equihorio
taño revéla, verbal, pola
nos unha cer, sensualidade
ta sombra de
e polo
Miguel Anxo
Femán-Vello. superlativo
Tamén aquí absoluto
atopamos o
gosto polo
equilíbrio
verbal, pola sensualidade e polo
superlativo absoluto.
Non podemos saber que novas
singraduras experimentará a sua
poesía no futuro, nas súas próxi,
mas entregas. Ignoramos -e tal,
vez nen ela mesma o saiba, se
continuará neste camiño ou se
se abrirá a outras rotas. De mo,
mento a poeta permanece fiel ao
seu discurso inicial e consolídase
como unha das voces máis so,
bresaíntes da poesía galega dos
noventa, na que algunhas mulleres (a própria Yolanda Casta,
ño, Olga Novo, Marta Dacosta,
Ana Romaní ... ) ocupan un pri,
meirísimo lugar.•
MANUEL LÓPEZ FOXO

Leitura do texto
interior de N ovoneira
Uxio Novoneira e os motivos de circe é un traballo de Xulio Calviño que
inclue o texto poético de Tempo de
elexia e que analisa fondamente o concepto elexiaco na
obra do poeta
do Courel.
Calviño, na,
rrador e crítico
actualmente
resididno en
Malaga, revela
cales son as ver,
dades humanas
que precoupan
ao poeta. "Opti,
mista irredento,
Novoneira desconfía dos ouropeles
da razón e postula, por detrás de Descartes ou Sexto Empírico, unha leitura
celebratória, que faga loanza (centrada
en Galicia, Heroina do Mesmo) unha
variante dialectal endexamais subordinada á linguaxe dominante da hurgue,
sia castelánfalante". •

Máis aventuras
para Max e Lili

..

•

Galaxia continua publicando a serie de
Max e Lili, para cativos, cuxos autores
son Dominique de
Saint Mars e
Serge
Bloch. Os
dous
irmáns

continuan
coas suas le,
rias própias
da nenez e
con bos e ma,
os momentos
nos títulos Lli
quere unha
paga, Max
quere facer
amigos, Adoptaron a Sara,
no que se fan amigos dunha nena
acollida por unha familia, Morreu o
avó, Lili é desordenada e Max é moi
torpe. Os libriños deixan sempre espa,
zo para a reflexión interpelando directamente ao pequeno leitor ou leitora
sobre cal seria a atitude a tomar se esti,
veran na mesma situación que os protagonistas. •

A memória de Foz

Algas mariña,s ·
de Galicia

Un ambicioso tratamento das macroalgas
e as microalgas, desde o punto de vista
biolóxico, industrial e gastronómico.
Cunha información abundante, claves
para a identificación e o tratamento
de temas como as purgas do mar
ou o fitoplacton, e con numerosos
debuxos, esquemas e fotografías,
os autores poñen a disposición
dos lectores un campo pouco tratado
pero especialmente importante
para Galicia.
XERAIS

Concepción González
Osear García Álvarez
Luís Míguez Rodríguez

A recuperación da história local conti,
nua ser a teima dos membros da
as·ociación "A pamba
do arco", responsábel de organizar as xor nadas de historia de Foz. Agora veñen de publicar os traba,
llos apresentados
na segunda edición das mesmas
baixo o título
Foz, un povo con
memória própria,
que inclue traballaos
sobre o mar na literatura, as festas de
San Lourenzo, da República á guerra e
o futbol na vila. +

O coro nazi en Aústria
As voces dos nazis na Praza dos Hero,
es (Heldenplatz) de Viena continuan
resoando para. Josef Schuster, o prota,
gonista da peza de teatro deste título
escrita por Thomas Bemhard.
Expulsado de
Aústria polo na,
zismo, o profesor
vaise a Oxford e
volta cando o al,
calde de Viena pédelle que retorne
para ocupar a sua
cátedra. Pero a ferida xa é mortal. +

•
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Zapatos
con tacan
de agulla

,~
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Título: Flores no teu xardin.
Autor: Xoán Anleo.
Lugar: Galeria Ad hoc (Vigo).

Fotograma de Un amor por descubrir.

Un amor
por descubrir,
unha língua
por asentar
Título: Un amor por descubrir.
Director: Eugene Brady.
Actores: Dona! McCann , Pierce Brosnan,
Sinead Cusack.

A oportunidade da dobraxe ao
galega de Un amor por descubrir
está a ter unha merecida recepción por parte da crítica e á vez
confírmase > en clave de normalidade, unha n ada despreciábel
as isténcia ás salas galegas onde
se pasa o film e. A eleción desta
fita irlandesa non é gratuíta por
parte de Filmax. A aposta mantén as pautas precisas para mostrarse ante un público afeito aos
modos dun cinema que bebeu
sen reparos nin traumas na linguaxe televisiva máis universal.

pubs, catolicismo, apego á terra.
Unha facturación de elementos
todos necesários para que a pro,
<lución de Pierce Brosnan -aquel
de Remington Steele- sexa quen
de saltar a estreitez do seu merca,
do natural e aproveitar comer,
cialmente a· sesgo irlandés tan de
moda nos últimos tempos. Filmax acertou no invite. Foi unha
opción pragmática que non vai
causar especial belixeráncia entre
os cinéfilos nen nos espectadores.
Destacar -anatema- o labor duns
actores de dobraxe capaces de colocar nun plano de credibílidade
todas e ·cada unha das situacións.
Claro é que os diálogos do filme
de Eugene Brady discorren pola
máis absoluta normalidade e coeréncia e ben distantes, por exemplo, daquela tortura dos perpetra,
dos en Continental ou da ruinda,
de televisiva de A familia Pita.

cómplice cun país, Irlanda -que
mália simpatías evidentes poucas
comparanzas poderíamos concre,
tar- e cunha fita que se ben
arrinca con especial intensidade
vai esmorecendo no debullar da
história a narrar. Lastre non suficiente para arreciar a atención e
menos distraer ao espec tad or
que, ao contrario, segue as ten,
sións dos habitantes de Inis Dara.
Ópera prima do realizador, Un
amor por descubrir posibelmente
non pasará aos anais do cine irlandés mais si á história da exhibición cinematográfica en G ali,
cía. Unha arriscada opción privada que vai producir tal corremento de fichas no audiovisual
galega que todos os anos e políticas de distintas consellarias e
serv izos da Xunta non fo ron
quen de desenvolver. A taquilla
ten a palabra pero a palabra terá
que ser en galego. •

Algo que axuda ao público a non
establecer distáncias e mostrarse

X.E.A.
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O director Eugene Brady, pródigo de artesania fílmica, encerta
a história cun ritmo vertixinoso
e veraz polo que fa¡ creíbles todos e cada un dos personaxes
dunha película que quere irlandesa e para irlandeses. Construe
un imaxinário da totalidade de
Irlanda nunha pequena illa
atlántica dese país, Inis Dara, na
que se entremisturan un ritmo
cotía que produce illamentos,
cegueiras e trascordos coa laténcia da emigración irlandesa a
América. Os problemas dunha
sociedade enclaustrada repítense
na liña do tempo via o retomo
da memoria que incide despren,
dida na vida real da illa.
Coa habitual contundéncia dos
actores irlandeses -en especial
Donald McCann- e unha foto,
grafia experimentada de Jack
Conroy (Meu pé esquerdo) que
navega parella aos trucos que
emprega Brady para achegarse a
un público menos necesitado de
recursos fílmicos, Un amor por
descubrir cumpre o previsto nun
guión que saben de memoria os
"consumidores" de cine irlandés.
En especial os da inmensa colónia da emigración americana á
que de seguro chegará a fita polos
circuítos da televisión de pago.
Música tradicional , mámo as,

conta de discos

Título: Naciones Celtas III. Camino de las
estrellas.
Grupo: Vários.
Edita: Fonomusic.

Son tres compactos con cuarenta e
seis temas que pretenden ser mostrada
música celta a partir do Festival de Lorient, como xa acontecera co primeiro
volume de Nacións Celtas. Cun recordatório para Chano Piñeiro -cuxo traballo O camiño das estrelas suxire o título-, este volume mestura grupos que
xa obtiveron o recoñecimento á sua .
carreira con outros que comezan a sua
traxectória. No primeiro CD, xogan as
músicas de Escócia, Bretaña, Irlanda,
Illa de Mann, Comualles e G ales con
grupos como Dan Ar Braz, Patrick
Molard (cos Aires de Pontevedra,
tamén interpretado por Carlos Núñez
e a Orquestra Filarmónica de

C omo en anterio res ocasións,
Xoán Anleo bota man do cotiá,
dos obxectos de uso doméstico
que teima en tornar artísticos
dentro da galería. Ainda que talvez dunha maneira menos efec,
tista, a mostra que se pode visitar
na Ad hoc de Vigo recolle os sin ais de iden tidade <leste artista
da ria de Pontevedra que se mergulla na cotidianeidade para configurar un discurso próprio, a ca,
miño entre o pop,arte e a sacrali,
zación do kitsch - tamén en can-
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Londres), Gwendal, a voz en solitário
de Karen Matheson , de Capercaillie, ou
Old Blind Dogs. A presé11cia galega nutre boa parte do compilatório e asi se
recollen os traballos dos gaiteiros Núñez e Budiño, a voz de Maite Dono, a
tarefa de Pancho Álvarez recriando
cantares de cego, o novo folk de Blanco, a troula dos Cempés ou a fusión co
jazz de Alberto Conde. A música do
país faise imprescindíbel nesta mostra
celta.

Tres discos para
as Nacións Celtas

Un grande zoom toma os zapa,
tos de tacón das bonecas-mulle,
res en grandes obxectos de chamativas cores e dubidosas textu,
ras. Zapatos de tacón fino, car,
gados de erotismo na sua simbo,
loxia que Anleo mostra sós, a
pares , ocupando un espazo n o
que son eles os que evocan significado. T oda a sua materiali,
dade pasa a primeiro plano, desde o uso cotiá até a própria ar,
queoloxia que con verte ao tacón de agulla no extremo sinuoso de todo un imax inário se,
xual. E Anl eo ap resén taos á
maneira de obxectos publici tários, saindo do cotiá para se envolver nun xogo de embelesa,
mento que reclama toda a atención do espectador para que a
mensaxe sexa efectiva.

lnclúese unha novidade con respeito
ao anterior volume que é Celtiberia, un
espazo para o folk que se fa¡ na península, que dá idea de variedade das manifestacións culturais. Recóllese o facer de Caledonia, un grupo de Madrid,
os bascos de Alboka, Kepa Junkera e
!bon Kotteron, Rare Folk, de Andalucia, os cataláns deJoglars e Senglars ,
que xa teñen achegado a sua música
pola Galiza, ou os portugueses de Vai
de Roda. T amén é posíbel achegarse a

"rarezas" como as que proveñen de
Cantabria, Illas Canarias ou Aragón.
Unha homenaxe aos vivos pero tamén
aos que quedaron no camiño para que
o fo lk hoxe goce dun bon momento de
público e calidade. Especialmente recomendado para quen queira achegar
por primeira vez á música celta. +

Ska desde Catalunya e
Oaliza
Titulo: Dos anys de Plastic Disc, ( 1996-1997).
Grupo: Vários.
Edita: Plasric Disc.

Damos un chimpo a outro tipo de música, tamén popular. A pequena compañia barcelonesa Plastic Disc naceu
hai tres anos para potenciar a música
ska, gravando aos grupos que representan ese estilo, organizando concertos e
xiras etc. A idea resultou máis complicada do que semellaba pero se foron
asentando. Agora queren celebralo
con este disco composto
fundamentalmente de grupos galegos e
cataláns que se adic:m a difundir a
musica ska e 01!. Ferrymen, Calzones

Rotos. Goldfinger, Suburban Rebels, Pilseners ...son grupos cataláns que se
agrupan ao redor do selo, con dificultades para conseguir que a sua música,
ás veces máis inspirada no Caribe, outras a cabalo entre o soul e o ska, sexa
gravada sequera nunha casete. Dos galegos, Skacha incluen os seus tem as Paoliño e O Viña, e continuan
consolidándose como os valedores do
ska no noso país. +

Xo6n Anleo.

to extravagante e á vez repetido,
e como non , en can to obxecto
seriado e non elitista, a meio
dunha boa clase de ironía. Non
están as mopas prontas para limpar ou as figuriñas de bailarinas
prateada que in talara hai un
meses na sua exposición da Co,
ruña, pero conrinua coa mesma
teima de valeirar a casa de ob,
xectos que en tempo de deseño
se tomaron molestos para mostralos con toda a dignidade, gabándose mesmo da sua impronta
hortera. Por isa tamén a fotografia acae aos fins do artista, a presentación da realidade -a arte
que se pode reproducir tecnica,
mente- conforma un meio no
que Anleo conserva impolutas as
propriedades da matéria na que
traballa: ai están os obxectos
cousificados e ai tamén a posibilidade de repetilos á vontade do
próprio artista. Tanta o~ zapatos
de tacón de agulla seriados como
a sua representación que coupa
as catro paredes da sala.

Á beira dos zapatos de tacón, un
verde fluorescente tinxe unha
parede na que o paraíso, tarnén
nominado, se evoca parodiado
nunh as pequenas palmeira do
interior, insta ladas en barato
restos de plástico negro. Cativo
paraíso o de Anleo que
rri
<liante das e peranzas materializadas nun futuro que, a pouco que
e compare e ancei con~ r,
mados por cada quen,
t ma
nunh a imaxe c utre. Revu lsiv
tamén dunha fantasmagórica re,
alidade contra a que Anleo res,
pande, amparada en boa medida
n as ilusións criadas polos mei
de comunicación dos que o artis,
ta tira boa lección. Obra camp
ao dicer do crítico Xosé M. Bu,
xán, por ser "posuidora dunha es,
tridéncia nada correcta política,
mente, dun arnaneiramento or,
gulloso, dunha fabulación en ci,
nemascope, dunha paródia rexeneradora, dun travestismo locuaz
e dun san transformismo", pero
tamén transgresora por significar
a "reinvención do home que li,
bera ao artista do lastre groseiro
do macho de rictus implacable e
queixada dura''. Xoán Anleo envolve asi a sua mensaxe, da que
fai desaparecer a febleza, nun discurso irónico e corrosivo, tira para a risa con amargor da mesma
forma que xoga coa frivolidade
nun envite contra toda sorte de
poderes. N esa paradoxa que bus,
ca resolver é onde situa a arte.•

c.v.
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O Arquivo Pillado bota a
andar o maior proxecto
editorial de teatro
*

c.v.

Entre dous abisrrws e Noutur·
nio de medo e morte de Villar
Ponte e O Paradoxo sobre o ac·
tor de Denis Diderot son as ú},
timas novidades da Biblioteca,
Arquivo Francisco Pillado Ma,
yor. Textos fundamenta is da
história do teatro que anúncian
tamén un ambicioso proxecto
tanto na xestións dos fondos
cedidos por Francisco Pillado á
Universidade da Coruña como
na morea de títulos que se
anúncian para o próximo cur,
so. A producción editorial do
Arquivo constitue o máis am,
plo proxecto de publicación de
texto teatrais de nvolvido na
nosa hi tória cultural.
De poi de ter publicado unha
obra inédira de Quimanilla coa
que se encetou o traballo editorial, o textos de Villar Ponte
-cun amplo estudo preliminar
de Em ílio Insua- e
a traducción de
Oiderot a carg de
X.C. Carrete Diaz
e F. Sucarrar Boutet poñen obre a
me a a globalidad e do proxecto
que se desen olverá nos próximos
me es.
Unha
coidada edición
con ilu tración
de Urbano Lugri
Vadillo -no caso
de Diderot- e aul
Otero -para o
text
de Villar
Ponte- anúncian
tamén a calidade
da inici tiva que
c i ará ademái
da publicación d
fundarnenad uad

iniciará a sua andaina cunha
selección de entremeses a cargo
de Amaldo Saraiva. A Biblioteca-Arq ui vo Pillado Mayor
mantén contacto co Instituto
de Estudos Teatrais de Coimbra, colaboración que dará en
breve a coedición dun ensaio
sobre o teatro de monicreques
do século XVIII.
Na série adicada á literatura dramática francesa, dirixida por X.
C. Carrete, ademáis desta primeira obra de Diderot -en especial interesante por mostrar as
suas reflexións non só sobre o
teatro senón tamén sobre a educación, a arte ou a liberdade- esta e a preparar unha selección
de textos medievais a cargo de
Henrique Harquindey e a edición de várias obras de Baudelaire baixo a responsabilidade de
Xesus González Gómez.

O até agora coordenador do
proxecto Carlos
Paulo Marrínez
Pereiro -Francisco Salinas Portugal ocupa a partir
de agora o postoé tamén o encargado da colección "Outras Literaturas Dramáticas" á que prox i mamen te se
adscribirán obra
de O car Wilde e
Aristóteles. O
profesor Martínez Pereiro entende que entre
o
obxectivos
~ principais do
~ proxecto están a
~ edición de texto
~ galega -algun
o deles inéditos e
~ outros inaccesí"'
d
~ bei - e tamén a
incorporación na
no a producción
de literatura draSaen publicadas obras de Antón mática de outras
ci n.
Villar Ponte e Diderot.
culturas. O próO Ar uiv Pillapri arquivo de
d Mayor t n caPillado Mayor
tro col cci n b rta na qu
vai ser fornecedor de interese irán umando n breve n v
santes obra .
títul , algun inédit n ca
de obra dramáticas galegas e
Unha vez rexistrada a ampla biutros editado por vez primeira
blioteca que canta con toda a
na nos a lingua nos que se recoproducción de teatro galega e
llerá tamén a ua versión orlxipublicacións relacionadas con el,
nal, agás no caso dos portugueneste momento o proceso de ca·
ses que conservan a lingua da
talogación estase a centrar no
sua escrita. A dirección da série
abondoso arquivo no que se atode Literatura Dramática Galega
pan desde cartaces a programas
corre ao cargo da profesora Laude man pasando por manuscritos
ra Tato e terá especial incidénou mesmo escenografías. Ainda
cia na producción global, tiransen rematar a fichaxe de pezas xa
do en especial de orixinais deson moitos os investigadores -alpositados no próprio arquivo
guns de fóra do páis- que se achepromotor da edición. En breve
garon a consultar os seus fondos.
sairá nesta colección unha obra
Carlos Paulo Martínez Perciro
de Lugris Freire recuperada por
aponta que o arquivo donado por
Teresa López dos arquivos da
Francisco Pillado recolle ao comAcadémia e un ensaio sobre tepleto a história do naso teatro e
atro contemporáneo.
volve valorar a sua xenerosidade
por ter cedido o fondo ao DeparO profesor Francisco Salinas
tamento de Filoloxias Francesa e
Portugal é o responsábel da ediGalega-Portuguesa da Universición de textos portugueses que
dade da Coruña.•

l

Nen@s da Revolta irmanan
o reggae coa melodia da gaita
Apostan pola diversidade no seu primeiro disco Raggaliza dissidente
-0- A. ESTÉVEZ

Coa intención de facer música
para combatir o capitalismo, os
Nerws da Revolta xuntáronse hai
cinco anos, primeiro como trio e
agora como sexteto. Están apresentando o seu disco, que gravaron baixo o título R.figgaliza dissidente. Elias, Serxio, Óscar, Tamara, Joam e Ornar gastan do reggae
e do ska pero tamén da experimentación: o hip hop e as gaitas
non teñen que ser incompatíbeis.
''Hai que arriscar. Na Galiza hai
un viveiro incnóel de orquestras,
bandas de música, gaiteiros .. e non
hai que ter medo a mesturar", din
Serxio e Elias. Eles mesmo aprenderon moito do que saben tocando nas orquestras de verán.
"Ao principio eramos tres e adicámonos ao hard-care bruto, que nos
daba moita cancha para cantar o
que nos daba a gaña. Coa incorporación de Joam, que toca o saxo
e a gaita, ou T amara, cos teclados,
abriunos máis posibilidades para
desenvolvemos como letristas e

músicos", sinalan Elias e Serxio.
O seu disco está editado por Sons
de Loita, "cos que coincidimos no
seu xeito de pensar; eles queren
gravar grupos galegas con mensaxe e nós somos un grupo de son
anticapitalista e nacionalista". No
resto do Estado son distribuídos
pola catalana Carátula Records,
que envía os seus discos a ltália ou
Alemaña. "Agora en Novembro
irnos tocar en Catalunya. Somos
ali máis coñecidos que na Galiza
porque lle resultamos exóticos.
Pergúntanse como un grupo galega fai reggae", sinalan.

O grupo naceu unido a un centro
social de Vigo que fora okupado
e que tiña unha intensa actividade cultural. Asi, a okupación é
un dos temas aos que recurren os
Nen@s nas suas cancións, xunto
ao desemprego, a situación dos
presos etc. "Non queremos cair
no eslogan, na frase fácil. Hai
moitos grupos na Galiza, pero as
letras fallan. Góstanos traballar
nas letras e falar da situación que
padece moita xente, falar dos

cárceres, da mentira da delincuéncia, das estratéxias do poder
para esmagar calquer tipo de resisténcia... ",di Serxio.
Ademais da visita a Catalunya,
teñen outras actuacións pendentes como a de Ferrol o vindeiro
23 de Outubro na Fundac;.om Artá.bria. Están contentos da resposta do público. "Demos un primeiro paso ao gravar o disco. Agora
ternos que traballar duro, tocar
moito e intentar que Nen@s sexa
un proxecto con continuidade. E
ir a por outro disco, xa que agora
gravar un CD é máis asequíbel",
comenta Sérxio. "Penso que o
discurso global do grupo é bastante novedoso. Como grupo ternos unha atitude comprometida
e a responsabilidade de criar canles e redes de comunicación alternativas", sinala Elias. Están
convencidos de que toda axente
que quer facer música, debe facela. ''Hai que montar grupos, espallar a idea e loitar contra este sistema. Ainda que o pareza, non
estamos sós". •

. infantil
Carlos G. Reigosa e Xelís de Toro:
a menor literatura para os lectores máis importantes.
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Blanco Torres e Teixeira de Pascoaes
Catro cartas manuscritas e un envío impreso
-0- X. MA

DOBAR~O

HAI XA ALGÚNS ANOS QUE COMEZAMOS A REUNIR A RELACIÓN, BASICAMENTE A EPISTOLAR, DE }OAQUIM PEREIRA TEIXEIRA DE VASCONCELOS, TEIXEIRA DE PASCOAES (1877-1952), CON DIFERENTES ESCRITORES GALEGOS

PAZ - E. VAZQUEZ SOUZA

DO SEU TEMPO. UNHA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS FIXERON QUE O PROXECTO
INICIAL FICASE NA GAVETA DURANTE UN LONGO TEMPO ATA QUE FOI RETOMADO, REMATADO E, RECENTEMENTE, ENTREGADO PARA A SUA PUBLICACIÓN.

Para Alfonso Posse e Xesús Torres
Regueiro con fondo de Pascoaes e Cebreiro

este nunha conferencia de propaganda da Renascenc;a Portuguesa, pronunciada no Porto o
23 de maio de 1912 e recollida
no opúsculo O espírito lusitano
ou o saudosismo, publicado ese
mesmo ano e que hoxe nos soan
a imperialismo colonialista do
máis rancio estilo:

Bajo los soles transmarinos él ha
enhiestado la flama roja de su protesta. Braceó ante todas las indiferencias como un roble retorcido
por la ventisca. Y un día de saudade enderezó su voluntad de hierro
y su ademán de oro hacia Galicia.
Desde entonces, la totalidad energética de su vida de ciudadano y
de escritor se emproa hacia este
único horizonte: la redención de
Galicia.

"Sim: a palavra Saudade é intraduzível. O único povo que sente
a Saudade é o povo portugues,
incluindo, talvez o galego, porque a Galiza é um bocado de
Portugal sob as patas do lea.o de
Castela. A Galiza é a nossa Alsácia! ".

FRANCISCO LUIS BERNARDEZ, "La

redacción de 'Galicia' en perfil y
en espíritu", Galicia, 25-7-1924.

No conxunto <leste traballo figuran catro cartas de Roberto
Blanco Torres e unha de T eixeira de Pascoaes, que, acompañadas dunhas mínimas consideracións -non todo o aparato crítico do libro-, eremos oportuno
divulgar con ocasión da decisión
da Academia Galega de dedicarlle as conmemoracións das Letras Galegas de 1999 a quen, como tantos outros loitadores incansables pola dignidade do home e da patria, morreu vilmente
asasinado polo fascismo.
T eixeira de Pascoaes, pai, principal poeta e mentor, xunto con
Leonardo Coimbra, do movemento estético e doutrinario denominado saudosismo, onde a
saudade, concepto trascendente,
entre histórico e metafísico, á
vez sentimento e mito, lembranza triste e esperanza dinamizadora, constituía" a clave da alma
nacional portuguesa, o soño do
rexurdir daquel Portugal que el
vía debilitado e decadente. A
partir desta concepción saudosa
da existencia o poeta-filósofo de
Amarante, vai crear, con base
nos espectros dun pasado glorioso, unha obra chea de efusión
emocional, de esperanza, de redención, de liberdade.
A súa teoría do saudosismo en
canto doutrina político- social,
por unha parte, foi contestada
en numerosas ocasións por filósofos portugueses, inicialmente
na súa onda da "Renascenc;a
Portuguesa", como Raul Proenc;a ou, sobre todo, António
Sérgio, que chega a acusalo de
utópico, pechado nun lusitanismo xenófobo e provinciano.
Mais, pola outra, encontrou, segundo António José Saraiva e
Osear Lópes, un "círculo de admiradores desenraizados dos reais problemas portugueses".

.,. ,

En palabras de Jacinto do Prado
Coelho,
"aqueles que [... ] procuram fundamentar urna filosofía genuina-

Que isto é así, que o fin semellaba xustificar todo, parecen
demostral9 estas palabras que
lle envía Alvaro Cebreiro anos
despois:

Teixeira de Pascoaes.

mente portuguesa, ou galaicoportuguesa, destinada a projecta r no mundo os dois povos
irmaos, encontram no Saudosismo grande riqueza de sugestoes e
urna preciosa linha de rumo".
Entre estes "aqueles" figuran,
fundamentalmente, Vicente
Risco e determinados escritores
e artistas galeguistas (Villar
Ponte, Cebreiro, Cabanillas ou
Blanco Torres) que daquela -logo para algúns o camiño sería
outro ben diferente- acreditaban

case que cegamente nas súas teorías, razón pola que, despois da
ruptura da IV Asamblea dos nacional is tas celebrada en Monforte en 1922, formarían parte
da "l.N.G." e non das "lrmandades", nomeadamente a da Coruña, máis partidaria da acción
política inmediata.
A veneración que estes nacionalistas galegas sentían por
Pascoaes era tal que mesmo parecían admitir de bon grao afirmacións como as realizadas por

Dous dos. oñx"ncis das cartas cruzadas entre Blanco Torres e Teixeira de Pascoaes.

''V. nao pode vira Galiza só como poeta, o T eixeira de Pascoaes que nos queremos que venha
é o T eixeira de Pascoaes poeta e
apostol da redenc;ao galega, o
T eixeira de Pascoaes que tén escrito que 'a Galiza é um bocado
de Portugal sob as poutas do lea.o
castelhano'" (Tarxetón datado
en Corunha 15 de Maio de 924)

É froito desta desmesurada admiración o feito de que no primeiro número da revista Nós
(30-10-1920), xusto despois da
presentación, "Primeiras verbas", figure o poema do amarantino "Fala do sol" dedicado "Aos
jovens poetas galegos", colaboración á que que se fai referencia no apartado "T eixeira de
Pascoaes e «Nós»", da sección
"Os homes, os feítos, as verbas",

<leste mesmo número inugural:
''NÓS quixo que o seu pirmeiro
númaro fora honrado c'unha páxina inédita do grande e amado
Mestre.
Ternos a Teixeira de Pascoaes
coma cousa nósa ( ... ) T eixeira é
o Revelador da Saudade; i e
«Sentimento que dou forma 6
noso lirismo, ise sentimento
qu'está n-a freba das nósas almas
e dos nosos corazós», según a espresión de Cabanillas. Sentimento do que T eixeira fai a ética trascendente de dous pobos
irmaus( ... )".
Nesta mesma sección, Risco reproduce anacos de cartas que lle
enviara T eixeira -pedíralle consentemento para publicalos en A
· Nosa Terra-, sobre todo daqueles
aspectos que máis lle interesaban
para a divulgación do seu ideario
galeguista e cos que T eixeira
mostraba a súa coincidencia
"Temos de voltar a vi ver espiritualmente en comúm. Assim o
exige o destino das nóssas Patrias que ainda nao está cumprido. Esse destino é como disse
muito bem a creac;áo da Civilisac;áo atlántica ( .. .)"
"Eu tamém espero que o doi
Pavos hao de crear a Civili as:ao
atlántica. Serenada a tempestade que agita o mundo, a Galiza e
Portugal aparecerao espiritualmente casados, para affirmarem
sobre a terra a ua alma aud a
e redemptora ( ...)"
"Sim. Eu tamén creio que o nos~
so sentimento saudoso (galaicolusitano) inclue urna nova e original maneira de encarar a Vida
e o Universo. D'ahí o seu valor
para os dois Povos irmaos e para
a futura e común civilisas:ao e
preponderancia na Iberia ( ... )"
Reparemos nos comentarios admirativos e ¿seguidistas? que
Risco lle facía nunha carta -extrañamente non reproducida por
Pilar Vázquez Cuesta no seu traballo "A correspondencia de Vicente Risco con Teixeira de
Pascoaes" (Grial, 86, 1984 ), onde, por cerro, tampouco cita a
Blanco Torres entre as personalidades relevantes da cultura ga1e ga que mantiñan relación
epistolar co poeta lusitano-

d
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En Galicia, onde a i-alma da
Raza achase moito mais esmorecida, moito mais deixada atrás
de nós, do que en Portugal, hai
porén unhos poucos espritos
centrados na Terra, pra os que,
as verbas da Vª Exª foron luz
(Continua na páxina seguinte)

si

e
n:

le

ANOSA TERRA

(Ven da páxina anterior)

pra descubril,o que escuramente
se debatía nas suas almas, saudo,
samente galegas. Eu, -coaseque
inédito ainda- novo que escribe
pra os novos, foi esi que princi,
piei a padrical,o Atlantismo,
( ... ) que é a forma que en min
ten a Espranza, n'un Alén posi,
bel no que Portugal e Galicia se,
rian a mesma cousa...
( ... )

O Atlantismo é fillo, pouco me,
drado ainda, do Saudosismo de
O Espíritu Lusitano. Estase im,
prentando a miña Teoria do Na,
cionalismo galego, homilde ensa,
yo, onde quixen esbozar o que
hoxe pensa a mocedade galaica.
Non dirá a Vil Exª nada novo.
(J,11,920)
Parece dar a entender que a Te,
aría do nacionalismo non tería si,
do a mesma de non mediar as
lecturas de Pascoaes.
Po is ben, de B.lanco Torres, que
é o que aquf máis nos interesa,
coñecemos catro cartas a T eixei,
ra de Pascoaes, que se conservan
os en orixinal na casa do poeta
en Amarante e en microfilme na
Biblioteca Nacional de Lisboa.
A primeira, leva membrete de

"El Noroeste. Redacción", diario
coruñés do que o xomalista de
Cuntis era redactor desde o seu
regreso de Cuba.
A Cruña,21,Xulio,1921
Sr. D. Xaquín Teixeira de Pascoaes
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Na Arte de Ser Portugues (1915),
un dos seus libros de ensaio e
adoutrinamento, é onde expón a
teoría do saudosismo en canto
.d outrina político-social. O poemario Cantos Indecisos (1921),
parece ser que recolle, substancialmente modificados, os seus
primeiros poemas, escritos contra o final do século XIX.
A segunda, leva membrete de
"El Redactor Jefe deGalicia.",
xornal aparecido, baixo a di,
rección de Valentín Paz Andrade, quen algún tempo despois sería tamén propietario, o
25 de xullo de 1922, e ó que,
desde La Zarpa, se incorporou
Blanco Torres.
Vigo -17-Agosto-1924
Sr. D. J. Teixeira de Pascoaes
Amarante

intensidad dramática, emoción,
belleza y una ternura digna de
los dos grandes poetas que la
concibieron.

0 COQdeL

Sr. D. Roberto Blanco Torres.

He agradecido mucho su recuerdo y las horas placenteras
que .me ha procurado con tan
afortunada producción.

Papeles
de Cuestiones
lnten\acionales

Querido amigo e confrade:
Venho felicitá-lo, com o maior
entusiasmo, pela comemora~o
da data do nascimento do GAL ICIA, jornal que eu tanto
amo e admiro.

Ruégole trasmita mi gratitud y
mis saludos al Sr. Brandao, cuyas obras anteriores ya había
· leído con deleite, y V. reciba la
reiteración de mi cordial amistad y admiración

da misiva de Blanco Torres,
aparecía a colabornción do
portugués no número extraer,
dinario do xomál en ·forma de
carta
Amarante, 18 de Julio 1925

Venho felicitálo a sí, ao ilustre
director e a todos os colaboradores.
GALICIA é un diario superiormente escrito, defendendo as
mais nobres ideia.s e encarnando admiravelrnente o espírito da
ra~a galega -esse espírito que é
urna das minhas Divindades.

Roberto Blanco Torres
A obra de Teixeira e Raul
Brandao, Jesús Cristo em Lisboa,
xa vira a luz en 1924. Hoxe, sá,
bese que Pascoaes só traballou
no quinto dos sete cadros dos
que se compón 6 drama. O resto
era da autoría de Brandao.

Meu ademirado poeta e ilustre
amigo:
Poi-o noso gran camarada Paco
Luis Bernárdez foime entregado, como un presente honrosísimo, o seu retrato que, gardarei cal unha xoya preciosísima.
Ningunha cousa poderla envanecerme tanto como ter entr'as
miñas reliquias millores a vera
efirie do mais grande poeta do
Portugal irrnán a quen tanto
ademiro.

27

N"64. Prezo L200 pta.
Edita: Centro de Investigación para la Paz.
Director: Mariano Aguirre.

A cara: a paz en Irlanda do None, analiza,
da por Bill McSweeney. A cruz: o rexime
de Shuarto en lndonésia, as probas nucle,
ares en India e Pakistán, a pasividade in,
temacional fronte
ao conflicto de
Kosovo. Análise
tamén das políticas de rearme, do
tráfico ilícito e o
comércio de ar,
mas, e da futura
política nuclear
da Unión Europea. Na crónica de non proliferación, a
imposibilidade de
frear a carreira de armas nucleares entre
India, Pakistán e China. A revista cues,
tiona asimesmo a política de EEUU cara a
África subsahariana. Unha manchea de
referéncias a libros e publicación sobre os
conflictos mundiais. •

Reciba o mais fondo agradecimento e a eispresión da miña
amistade e veneración
Roberto Blanco Torres

Amarante

Xo!

O xomalista e poeta galego,arMeu ademirado poeta: Fai muito
tempo que tenho desejos de ofre..
cerlhe a miña estimación mais
fonda e o testimonio da miña
pleitesía e simpatía. "A arte de
ser portuguez" foi pra mín un
manxar muito delicado e débolhe
as emocións mais deleitosas e ledas do meu espirito. Sernpre bu.s-co a súa firma e leio os seus veros con verdadeiro fervor. De
vo tede tenho falado en colaboracións da Habana, cwa primeira
revi ta represento na Penínsua,
i-en xornaes d-eiquí. Mais 6n
Wl pouco descoidado e nunca lhe
fixen pre ente i ta e tima. Logo
falarei do eu "Cantos inded·
,, e prornétolhe non esquecerrne d-enviarlhe o xomal.

xentino Francisco Luís Bemárdez tamén formou parte da nómina de correspondentes de
T eixeira, ó que chegara por me,
dio de Noriega Vareta, durante
a súa permanencia en Galicia,
entre 1920 e 1924. Era redactor,
xefe de El Pueblo gallego e cola,
borador de Galicia.
A terceira, asimesmo con membrete de "Gaücia. Diario de Vigo.
El Jefe de Redacción", limítase a
unha solicitude de colaboración
para o número conmemorativo
d terceiro aniversario da saída
do diario.
Vigo, 1 7 de Xulio de 1925
Sr. D.

A Galiza ten por vostede muita
aderniración. Canto aquí val,
canto representa unha forza eficente de inteleutualidade, un valor espritual verdadeiro, ternos
na irmio Portugal a mais xurdia
espranza. A Galizia boa e forte
loita por recadar a súa persoalidade, por crear unha cultura
propia basada nas súas características autóctonas, redimíndose
d'unha colonización espritual
pobre e decadente; loita poi-a
sua libertade, o ben mais grande
que pode ter un povo. N -esa
Portugal ternos grandes amigos;
fondos afeutos de irmandade.
Saúda-o con agarimo e ademiración e ríndelhe a mais pura
simpatía
Roberto Blanco Torres
O noso Álvaro de Cebreiro
mándalhe as súas agarimosas
lembranzas

J.

Teixeira de Pascoaes

Arnarante
Meu querido e ademirado amigo: O próisirno día 25 pubricará Gaücia unha edición eistraordinaria conmemorando a data
da súa saída e o "Día de Galicia". Querernos que n-este número se reúnan nornes ilustres
i-escrarecidos. ¿Quere V. facernos o regalo d-unhas liñas súas?
Picaríamos-lle muito obrigados.
Saúdao con gran afeuto e repítese seu cordialmente

A voz que para as bestas
N 2 23. Outubro 1998.
Edita: Can sen dono.
Director: X.A. Suárez.

Blanco TOrTes coricatuñzado por Castelao.

Sabe quanto adoro e admiro a
Galiza. Náo é ela máe de Portugal? É na Galiza que principia o
Moráo (sic), erguido, ao longe,
em frente da minha janela, como
o templo grandioso da Saudade.
Da Galiza veiu (sic) Camóes; e
é para a Galiza maternal que dirijo sempre os meus olhos de fil,
ho amoroso e obediente.
Já vé, meu querido confrade, o
entusiasmo com que o felecito
n'este día e a todos os meus irmáos galegas.

Case dous anos roáis tarde desta
última carta entre os dous escri,
tores que hoxe coñecemos apa,
recía o único poemario de Blan,
co Torres, Orballo da medianoite
(1929).
Vicente Risco, na reseña que lle
fai en Nós (75, lS,J,1930), alu,
de á relación dalgún dos poemas
desta obra coa de T eixeira de
Pascoaes, daqueles textos nos
que se manifesta unha "preocupación metafíseca" ou unha
"arela panteísta".

"Como irnos montar un esperpento de Valle-lnclán en galega?, E se hai un espectador que ven desde Albacete? Eu, sen ir
máis lonxe, teño unha madriña de Berta,
miráns que non entende o galega" explica
o director do Centro Dramático no Xo.
Oferécese tamén a visita a Galiza do Borbón vista con retranca polos avisados re,
porteiros da publicación satírica. Unha
chea de recomendacións no Kiosko desde
literatura subvencionada -"as máis prodixiosas xoias literárias pagadas por ti e. por
min"-, até a Enciclopédia do terror do nacionalismo pasando pola obra cimeira da
enxeñeria autóctona "Carros de vacas". •

Segrel
Boletin Poético
da Terra de Ordes
N~

Um grande e saudoso abra~o de
T eixeira de Pascoaes.
A cuarta, última carta da que hox e ternos noticia, leva tamén
membrete de "Galicia. Diario de
Vigo. El Redactor Jefe", aínda que
como é sabido o xomal xa desaparecera o 15 de setembro de 1926.

Roberto Blanco Torres

Vigo, 18 de Febrero de 1928

A esta petición de última hora
-no número conmemorativo
do ano anterior colaborara con
dous poemas- respondeu T eixeira cunha pasmosa rapidez,
sobre todo se pensamos nas co,
municacións daquel momento,
pois oito días despois da saída

Sr. J. Teixeira de Pascoaes

Mi ilustre amigo: He recibido y
leído con fruición hondísima la
tragicomedia "Jesús Cristo ern
Lisboa", de V. y de Raul
Brandao. Es una verdadera joya literaria en la que se unen

Frente a isto, curiosamente,
Varela Jácome, na súa Historia
de la Literatura Gallega ( 19 51),
non inclúe a Blanco Torres no
apartado dedicado ós "Poetas
de la 'saudade', ou saudosistas
como os denominaba Filgueira
Valverde, (Noriega Varela,
Augusto e Álvaro de las Casas,
Correa Calderón e Blanco
Amor) e si nos de "Tendencia
vanguardista" {Manuel Antonio, Vidal Martínez, Feliciano
Rolán, Delgado Gurriarán e
Pimentel).
Mais sobre esta cuestión das
influencias vaise falar, sen dú,
bida pormenorizadamente, nos
próximos meses.•

l. Secembro 1998. De balde.
Edita: Asociación Cultural Obradoiro da História. Apdo. 42. 15680 Ordes.

O Boletín apreséntase como a proposta
literária da asociación cultural de Ordes.
"Todas as persoas que teñan unha xanela
aberta á poesia serán ben recebidas,
respeitando a sua
liberdade ortográfi,
ca", convidan.
Tentan mesturar
na publicación
autores actuais
con outros que
dalgunha manei,
ra se referiron á
comarca nas
suas composi,
cións. No primerio
número, Eduardo Pondal e Pilar Pallarés e
as poetas ordenses, Reme Liste, Pilar Cos,
ta e Ml! Xesus Botana.•

r

28

A NOSA TERRA.

15 DE OUTUBRO DE 1998 • Nº 852

e

BOROBÓ

O esquecemento da Noite
Coma meiró nas miñas pasadas
vodas de ouro matrimoniales,
outro curmán meu, Alexandro
Requejo Domínguez, donóume
os grosos volumes I e II do Die,

cionario da Literatura Galega,

"

editado por Galaxia, nos anos
anos 1995 e 97, respectivamen,
te; obra ata entón fóra do meu
alcance. En canto a tuven nas
mans, foi lóxico que buscase inmediatamente, no II Tomo,
adicado ás Publicacións periódi,
cas, a entrada referente a La
Noche, por ser o irrepetible xornal no que escribín miles de
anacos e acabei dirixindo; no
tempo en que era delegado dil
en Vigo meu bo curmán.
pero atopeime ca arrepiante
sorpresa de que La Noche
non existe coma xornal
nas hemerotéticas follas do Die,
cionario de Galaxia. Non o rexis,
tra, non o coñece, polo que se
ve, ningún dos oito científicos e
xóvenes profesores que compuxeron isa obra enciclopédica, coordinados por Dolores Vilavedra,
do Instituto da Lingua Galega.
Pois ista limírase a tratar do "suplemento semanal do vespertino
La Noche, de índole cultural e literaria, (que) editábase cada sábado na cid ad e compostelá".
Concretamente iste Diccionario

galaxiano ocupa duas páxinas e
media en detallar o contido e os
colaboradores dos quince nú,
meros saídos dese Suplemento,
entre o 15 de outubre 1949 e o
28 de xaneiro de 1950; coordi,
nados en Vigo por F. Fernández
del Riego e X. Isla Couto, mais,
esquécense absolutamente dos
miles de números publicados
polo xornal ordinario que mantuvo encendida a antorcha intelectual da galeguidade; iluminando coma pudo, durante vinte anos, a longa noite de pedra
do franquismo, dende o primeiro de febreiro de 1946.

a

seña, dende casi catro
nos denantes de que
parecera o seu extraordinario e efímero Suplemento dos
Sábados. O período que com,
prende, precisamente, o voluminoso libro titulado "Plumas e le,
tras en La Noche (1946-1949)",
editado, con fecha do 96, polo
centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro.
O que fai inconcebible que o redactor da correspondente voz do
Diccionario iñorase a existencia e
a labor do xomal que tivo a honra, dentro clisa primeira etapa, de
publicar -¿ glorioso Parladoiro de
Otero Pedrayo, escrito integramente, cada día, en galega, dende o 25-III-46 ata o 2-IV-49.

Alí, repasando tales Plumas e Le,
tras, o novo e despistado erudito,
podería documentarse de abon,
do respecto a traxectoria inicial
do rotativo galego inventado po,
lo inxel periodista vasco, D. Xo,
sé Goñi Aizpurua. Para máis,
lendo a sobria e perfecta intro,
ducción do volume, admirablemente coordinado polo profesor
Alonso Girgado; ou ben, a miña
longa presentación (sesenta páxinas) que leva o título alleriano
"La noche e as estrelas". E por se
fora pouco, tamén podera solazarme e informarme mellor saboreando as fermosas lembranzas
donoso inesquencible diario feitas, en linda prosa, polos poetas
Manuel María, Luz Pozo Garza e
Pura Vázquez; tres dos bos e tan
numerosos e xenerosos colaboradores daquela entrañable Noite.
<!!Je cadra pola deficiente distribución das obras editadas
polo centro Ramón Piñeiro,
non chegou a tempo ao brillante
equipo que obrou o Diccionario
da Literatura Galega, o copioso
volume no que se recolle unha
exemplar mostra da aberta colaboración de La Noche, no seu
primeiro cuatrienio; con preferencia a poética e a escrita en
galego. Suficiente para darse
conta de que foi o cauce ben
limpo do pensamento e o senti-

mento que, tras un lustro, ence,
taría a divulgar a editorial publi,
cadora, casi medio século des,
pois, de semellante Diccionario .
Pois non cabe dúbida de que a

Noite, logo de Galicia e do Pu.e,
blo Gallego, resultou o instrumento periodístico de os homes
de Nós e do Seminario de Estudos
Galegas que máis tarde desem,
bocarían na Editorial Galaxia.

A

em.presa intelectual ga'.e·
gu1sta, cu1a creac1on
anunciei na miña columna
noctivaga, nunhas Notas de au,
tovía. Tren no que me encontrei con Del Riego, Xaime Isla
e Viñas Cortegoso; quenes iban
a reunirse en Santiago c9s "in,
genieros Fernández y Alvaro
Gil" para tratar da fundación
de Galaxia; asegún informo nisas Notas que figuran entre os

Primeiros Anq.cos santiagueses
editados por Anxelo Novo. Un
dos mil douscentos que escribín
ata entón, facendo, na mitade
diles, a senlleira crónica cotidiana do espiritual traballo daquiles grandes homes de Nós e
do Seminario -nise cuadrienio
precursor de Galaxia- con cales
axiña compartirían as nasas pá,
xinas literarias e universitarias
os ilustres raparigos da xeneración da Noite. •

MªXoséAgra
'O ecoloxismo e
o feminismo
non teñen apenas
contacto
dentro do Estado'
Normalmente que leo son text
filo óficos que, ademais, me axudan
no meu traballo. Estou relendo As
meditacións, de Marco Aurelio, e
Sobre a culpa, de Karl Jaspers.
Que leituras recomendaría?

Os textos de Hannah Arendt: Entre
o pasado e o futuro, Que é a política ou
A crise da República. Sempre é interesante ler aos clásicos da filo afia,
que poden resultar moi interesantes,
como As meditacións.
Vostede é a compiladora de Ecol.o ..

t
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gia y feminismo ( Com?.res), un te..
ma non moi coñecido na Galiza.
FRANCISCO

A.

VIDAL

As eguas fecundadas polo Bóreas
Cando aos arrichados xenerais
lles chega a hora de ficar representados para a posteridade, prefiren facelo montados sobre un
soberbio cabalo, tal que esa fose
a única maneira que tivesen de
andar polo mundo adiante.

seidón antes da chegada do inverno, durante a que o agasallaban cunha cuadriga que lle tiraban ao mar.

O

mesmísimo Apolo, señor dos ceos, segundo
algunhas lendas beneficiábase daqueles cabalos do seu
homónimo dos mares, e xusto
cando os dias eran máis curtos
e fríos, enganchábaos ao tiro
do carro no que o bo deus
transportaba ao sol polo firma,
mento; por iso, despois do solsticio de inverno os dias come,
zan a medrar, gracias a eses cabalas de refresco que cada día
levan o disco solar un pouco
máis arriba.

C

omo Castelao nos recorda, referíndose á altivez
que o animal lle aporta ao
entronizado, nunca se lle acorrerá a un magnate ser retratado
sobre un burro, para que ninguén poida dicir "aí van dous",
mentres que, enriba dun cabalo,
ata os máis humildes o desexan.
E como hoxe pasa cos coches,
polo cabalo coñécese ao amo.
O costume de retratarse con este
animal, dócil e altivo, arrolador e
servicial a un tempo, posible,
mente veña herdado dos gregos,
que represetaban nas tombas dos
seus heroes uns cabalas, na crenza de que era este o animal máis
adecuado para acompañar a alma
do defunto ao través das portas
do Máis Alá, ata a gloria eterna.
Sen embargo, en Roma, o Pontífice Máximo, que era un cargo
de carácter vitalicio elixido polo
pobo, ostentando ta.1tos priviléxios, como era o de vivir no Pazo
Real, correr coa administración
dos bens dos deuses, ser notario
dos prodixios relixiosos e presidir
certos matrimonios de grande solemnidade, tiña prohibido mon-

E é naquel entón, os cabalas,
asemade, eran como os coches
actuais, habíaos todoterreo, de,
portivos, de batalla e ata de tra,
ballo.
tara cabalo. (Seguramente para
sacadle fumes).

N

aqueles tempos, tampouco
se podían entender aos
deuses sen uns cabalos que
os levasen polo universo; uns
cabalas veloces que lles permitisen chegar a todas partes no
momento máis oportuno; e qui,
zabes por iso, os antigos gregos,
celebrábanlle unha festa a Po-

Os romanos tamén tiñan unha
cerimonia relacionada coa fecundidade e a guerra, simboliza,
das nos cabalas, que se celebra,
ba en tomo ao quince de outubro no campo de Marte, cando
a maioria dos exércitos volvían
para invernar.
Daquela convocaban unha carreira de carros, na que participaban os representantes dos
principais barrios de Roma, e

onde, o primeiro cabalo pola
dereita do grupo vencedor, era
corcado con restras de pans,
para logo , lanceándoo, sacrifi,
calo no altar do deus. A aquel
cabalo, cortábanlle logo o rabo
e con el, aínda pingando o
sangue, corrían ao pazo real,
para que algunhas gotas caesen, depositando a súa forza,
sobre o lume do fogar, mentres
que a cabeza era outorgada como trofeo aos gañadores.
Un bo sacrificio conleva desprenderse do máis querido.

P

ensaba Plinio, na súa
História Natural, que un
animal tan principal na
vida dos homes e dos deuses,
non podía nacer dunha rela,
ción normal entre macho e femia, e por iso se afanou en describir a fantástica maneira de
seren enxendrados, cando as
eguas do monte se poñen coas
nádegas para o vento, a fin de
recibir a semente de Bóreas, o
frío vento do norte detrás do
que viven as almas dos heroes,
o único capaz de fecundalas. E
<leste xeito, sen axuda de ningún semental, paren uns potros
que, tamén segundo Plinio, son
os máis rápidos nas carreiras,
como os que percorren ceibas
os montes d:;i nosa terra e que
os galaicos daquela época chamaban Tieldóns.+

No Estado hai moi poucas reflexións
sobre a simbiose entre ecoloxia e fe,
minismo. O que se trata con este libro é de facer unha apre entación
precisamente do eco,feminismo. En
países como Alemaña ou Estado
Unidos o ecoloxismo está moi definido, ten un espaw claro e participa
socialmente. A relación co femin' mo é maior asi, como de ate. en
embargo no Estado, ainda que hai
mulleres que traballan
r a r ladón <lestes movimentos sociais, n n
se produce ese contact .
A relación formulada entre eco ..
loxismo e feminismo tamén se
pode traspasar a outros move ..
mentos sociais.
Está o pacifismo, onde hai unha importante preséncia de mulleres, r
exemplo en Alemaña, e que ten
ademais uns vencellos moi estreitos
co ecoloxismo. T rátase de impregnar eses movementos dunha forma
diferente de facer política. Haberla
ese tipo de feminismo e outro que
podemos chamar máis institucionalizado, máis tradicional, que é o que
se centra nos estudos sobre a muller.
En países como Alemaña ou
EEUU os ecoloxistas son recepti..
vos ás propostas feministas?
Aceitan estas reflexións ainda que
con fricións. En calquera caso sem,
pre as proposta parten de grupos de
mulleres como noutros ámbetos, xa
que o problema continua sendo para elas, tanto na ecoloxia como no
pacifismo, o feminismo.•
Profesora de Filosofia Política. Santiago
(1956).
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Desde Euskadi, editorial Iru ven
difundido valiosísimos títulos, sobre todo drama e ensaio, que destacan por contravir o espíritu do
pensamento único. Textos de calidade escolmados polo dramaturgo
Alfonso Sastre, mentor desta em-

presa. Destacan a colección Sediciones e Skene. Nesta última encóntranse, como navidades, o Manual mínimo del actor de Dario Fo e
o drama, de maior crítica social de
Thomas Bernhard, Heldenplatz.
Nas principais librerías.+
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lain
Colquhoun
mostra as
suas
fotogrofias
en CANGAS.
Tamén

fotográfica,
pero neste
caso na
CORUÑA,é

a de
Graciela
ltúrbide.

mana póclese ollar: o Xoves
15, dentro do ciclo de cine
francés, Lhomme qui aimait
les femmes de Frani;oisT ruffaut (Franza, 1976),
subtítulos en castelán. O
Venres 16 , na produción
galega, Sabes que te quero
de Manolo Gómez (Galiza,
1998), entrada de balde. O
Martes 20, HDtel des ameriques de André Téchiné
(Franza, 1981). O Mércores
21, novo pase de Hotel des
ameriques : E o Xoves 22
Les nuit de la pleine de Eric
Rohmer (Franza, 1984). Todas ás películas proxectaranse na sala do CGAI (Durán
Loriga, 10) ás 20, 15 h. O
prezo xeral da entrada é de
200 pta, 100 pta con carné
xove, e haidisponíbel un
abono para dez sesión ao
prezo de 1.500 pta.

Cangas
• EXPOSICIÓNS
lAIN COLQUHOUN
Até Novembro permanecerá aberta no pub Canis
Lupus (Ferrol, 7) a mosrra
de fotografía de Iain Colquhoun.

• EXPOSICIÓNS

A Coruña

ÜRAClELA lTÚRBIDE
A sala da Fundación Caixa
Galicia acolle a primeira
mosua antolóxica que se
apresenta no Estado da fotógrafa mexicana Graciela
ltúrbide. Alumna, axudante
e amiga de Manuel Álvarez
Bravo, ten publicado ''Juchitan de Las mujeres" retrato do

•CINEMA
CGAI
O Centro Galega de Artes
da lmaxe ten prevista a proxección de tres ciclos, Pro-

dución Galega, Franza vista
por.. ., e Pilar Miró. Nesta se-

este mes, Novembro e Decembro, cos grupos The

Olympia Brass Band, Zion
Harmoni zers e The Dixie
Hummingbirds. Neste mes
actuará no Teatro Principal,

The Olympia Brass Band, o
Mércores 21 ás 20,15 h.
•TEATRO
MÁIS SE PERDEU
EN CUBA
Durantes os dias 14 e 15
Máscara Produccións representará no Teatro Principal,
"Máis se perdeu en Cuba"
de Alfonso Sastre. As actuacións terán lugar ás 20,30 h.

Pontevedra
•CINEMA
matriarcado, ainda dominante, anterior á conquista e
co que obtivo o prémio
Eugene Smith e o Grande
Prémio Mes de la Foto de
París. Até o 30 de Novembro, de L.ms a Sábado de 12
a 14 h, e de 18 a 21 h, Domingos e festivos de 12 a 14.

biblioteca pública Miguel
Gonzá/ez Garcés está aberra

FERNANDO VILLAPOL

Abre no Museu de Arte
Contemporánea Unión Fenosa a mostra Antes del inf ormalismo. Arte español
1940-1958.

Na sala de exposicións da

Carteleira
lE?f'_

OS MISERABEIS. O
convicto Jean Valjean encauza a sua vida e toma ao seu
co1dado a Cosetre, filla da prostituta Fantme. Pero o comisário
Javert persígueo ob tinadamente. Adapta ión esquemática da
novela r mántica de Vítor Hugo
pero sen completar o final.
~ OS VINGADORES.
~Un científico louco e ·tor1 na ao mundo cunha máquina
para mudar o lima, e ntra el
cuatán s vingad r , 1mha riJ(cula pardla a cabal t:ntre Jam Bono Fumanchu pero on
rillos d hum r brirán i

lE?f'.

BAlRRO. T re rapaces
d quinc anos van descobrind qu España non vai ramén como din os telexomais.
R trato d t mpos difCcil no
arr baldo da ciclad nd a trax dia bate contra as pecrativas
falsas criadas para acalar a miséria. Emo ionante guión e d iálogos b n trabados que pegan nos
espectadores. l mprescind fbel.
~

O HOME QUE MAR-

~ MURABA NO OUVIDO DOS CABALOS. Tr menda historia de amor con
transfondo de grandes paisaxes
norteamericanas. Robert Redford, cabalos fotografados como
nunca e bágoas a mantenta para
unha película con sabor de antes.

lE?f'.

CARÁCTER. A historia do enfrentamento entre un home e o seu pai. A ideoLoxia da superación, co fondo
comercial do porto de Roterdam
nos anos vinte. Boa factura.

~ OS ANOS BÁRBAROS. A his.tória da fuga de
dous presos do Valle de los Caídos a finais dos anos coarenta, co
apoio exterior de duas xóvenes
nortearnerlcanas. Báseáda en feftos reais, ·pero rea1izada en clave
de comédia. Recomendábel.

a mostra de escultura do
lugués Fernando Villapol.
De Luns a Venres de 9 a 21
h, e Sábados de 10 a 14 h.
ANTES
DO INFORMALISMO

•MÚSICA
~

ATILANO, PRESIDENTE. Frustrada crítica da demagóxia dos partidos
políticos. Feble guión e ausénc1a de ritmo.

~ UN AMOR POR DES-

~ OS AMANTES DO

COBRIR. Nun norteamericano chega a unha vila de
Irlanda na que nacera a sua nai
a r ropo que acha o amor,
d scobre o dramático pasado
que obrigou á sua nai a emigrar.
Levar pano para as bágoas.

~ CÍRCULO POLAR. A
longa relación amorosa de Ana
e Otro vai da nenez á xuvenrude e discorre entre casualidades,
acontecimenros fatais e sucesos
máxicos. Complicada trama familiar do director Julio Medem.

~SALVAR AO SOL-

~ A TRIBU DOS KRIP-

DADO RYAN. Por orde
do mando, no desembarco de
Normandia un pelotón de oito
homes vai resgatar ao soldado
Ryan, aoque vefien de morrerlle
os seus tres irmáns na guerra.
Cenas cruas nas que resalta a valentia dun exército, o norteamericano, que apenas participou na
Segunda Guerra Mundial.

PENDORF. Despois de
cobrar unha bolsa de escudos,
un antropólogo utiliza á sua família para inventar unha tríbu
e asi evitar ser encarcerado por.
estafa. Com.édia.

~

BAIXO BANDEIRA.
Federico Luppi protagoniza esta película arxentina que
trata dos rnaos tratos nos cuarteis arxentinos nos anos anteriores ao golpe militar. Unha
construccióp. moi ben feita, esp l end idamen te interpretada,
que pon il.s forzas armadas no
seu sítio. De validez universal.

IElf'_ A TRAMA. Un empregado dunha empresa
inventa unha fórmula que vai
da~· moitos cartos, pero en seguida atopa unha trama ciue o
envolve que cobha a sua fórmula. Levar almofada para botar unb.a cabezada.

e

~ SPECIBS

U. Uns astro-

nautas que volven de
Marte tr-aen latente o xerme

~ GODZILLA. A radiac-

tividade das probas nucleares francesas provoca unha
mutación nun reptil, que se
convine nun x:igante que ataca
a illa de Manhattan en busca
dun grande niño para os seus
ovos. Filme de catástrofes .e ,
efectos especiais.
·
~ ARMA LETAL 1V.
No acostumado ton reacc\onário de ¡¡empre, os polidas
interpretados por Mel Gtbson e
Dánny Glo\Yer destas enfréntanse a unha
chinesa;
Con eJ?ílogo apol0x:eta. do r:na~
trirnónío.
·

máfia

~ SEIS. DIAS E SETE
NOITES. Un piloto maduro e unha ex:ecutiva dunha
revista ' enfréntañse a unha
aventura candci'o seu avió~ 2ae
\1utitfa illá desert<).. lópico empalagoso cun Harr~son Ford xa
·
·
un chisco pasadiño. +

•MÚSICA
THEÜLYMPIA
BRASS BAND
O Xoves 22 ás 20 h, terá
Lugar no Circulo das Artes
a actuación do grupo The
Olympia Brass Band, dentro
da xira organizada pola
que terá lugar nos meses de
Outubro, Novembro e Decembro, xunto cos grupos
Zion Harmonizers e The Di-

~ CASE TODAS AS

entre várias igrexas e
meios de comunicación interesados no negócio das miragres
para captar a un home capaz de
curar enfermos.

Lugo

Fundación Caixa Galicia,

dun alieníxena que quer colonizar a T erra. Filme que non
provoca o terror que procura.
MULLERES
SON
IGUAIS. Un matrimónio de
intelecruais ten problemas sentimentais cando ela comeza a
escreber unha novela amorosa
ambientada no século XVII.
Comédia cúrsi.

~ TOUCH. As intrigas

grupo de swing The Olympia Brass Band. Organiza a
Fundación Caixa Galicia.

xie Hummingbirds.

Moaña

THEÜLYMPlA
BRASS BAND

• CONFERÉNCIA

Actuará o Sábado 17 ás 20
h, no Centro de Estudos
Caixa Galicia (Ronda de
Nelle, 31). O concerto pertence á xira de swing, organizada por Caixa Galicia,
Swing en Outono, na que
participa The Olympia Brass
Band xunto con Zion Harmoniezers e The Dixie Hummingbirds. As actuacións dos
ouuos grupos chegará en
Novembro e Decembro.

F'errol
• EXPOSICIÓNS
lTÁLIA
NA GUERRA DO

Ü FEITO

,
CrNEMATOGRAFICO
NAGALIZA

O SABOR
DAS CEREIXAS
O Cineclube P¡:;ntevedra
(Oliva, 23-2 2 D) proxectará
o Mércores 21 O sabor das
cereixas de Abbas Kiarostani (Irán, 1997). Duas sesións: ás 20 e ás 22, 15 h.
• EXPOSICIÓNS
CARTACES
DO ESTATUTO
Encóntrase na galeria Sargadelos, a mostra de cartaces O movimento autonomista galego sobre o plebiscito
de 1936. Os cartaces de publicidade do Estatuto de
Autonomia, criados por artistas que tiveron tanta significación como Castelao
ou Luís Seoane.

Dentro do
ciclo Swing
en Outono
podemos
escoitar en
diversas
cidades do
paísá
Olympia
Bras Band.

•

MANUEL ÜANDULLO
A sala Teucro (Benito Corbal, 4 7) acolle durante estes dias amostra de pintura
de Manuel Gandullo.
CABALEIRO

O Venres 16 ás 21 h, terá
lugar no Café-Teatro do Real, a conferéncia impartida
polo profesor Xosé Nogueira, Unha proposta de
achegamento á história do

Abre na sala de arte de

Caixa Pontevedra a mostra
monográfica adicada a Terra Santa, do vigués Manuel Cabaleiro López.

Alberto
Datas ·colga
as suas
pinturas en
OURENSE.

feito cinemtográfico en Galiza. As claves do seu devir e
algunhas das suas consecuéncias. Organizada o Cineclube Alexandre Cribeiro.

Ourense
36

• EXPOSICIÓNS

Abre na galeria Sargadelos,
a mosrra ltália na guerrra civil española, na que cartaces
e libros amosan a actuación do fascismo italiano
na guerra do 36.

Ü 98 E A LITERATURA
GALEGA

UNHAOLLADA
ARREDOR DE 1898

ALBERTO DATAS

Durante esta semana está
aberta no Ateneo a mostra
O 98 e a literatura galega.

O Ateneo organiza a mostra aberta no Centro Cultural Municipal do Antigo
Hospital, Unha ollada darrredor de 1898.

Até o 30 de Outubro, permanecerá aberta na galeria
Marisa Marimón, a mostra
de pinturas do coruñés Alberto Datas, que leva por
título Pinturas recentes.

•MÚSICA

•MÚSICA

THEÜLYMPIA
BRASS BAND

THEÜLYMPIA
BRASS BAND

O Luns 19 ás 20,30 h, o
Centro Cultural Municipal, acollerá a actuación do

A Fundación Caixa Galicia
organiza a xira Swing en Outono, que terá lugar durante

San.dago
•CINEMA
PLATAFORMA DE
VíDEO
O Centro Galego de Arte
Contemporánea proxecta a

é.

.
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Convo.c atória.s
CURSO SOBRE OS VALORES
EDUCATIVOS DA INTERNET

O Seminário Galego de Educación para a Paz organiza o curso sobre valores educativos da rede de Internet,
que terá lugar en Compostela entre
o 16 e 24 de Outubro. Entre os aspectos máis relevantes do proxecto,
denominado Netpaz, está a utilización da Internet como recurso didáctico na educación para a paz, interese principal do Seminário desde
hai 13 anos. Tamén se realizará unha vídeoconferencia con centros
educativos europeus sobre Educación para os Direitos Humanos e no
contexto do 50 aniversário da Declaración Universal que se cumple o
vindeiro 10 de Decembro. Maior información no teléfono 981 561 956.
CERTAME CONTRA
O DESEMPREGO
O Centro de iniciativas para a mocidade convoca o IIl Certame contra o
desemprego, aberto a todas as persoas
interesadas. O contido dos traballos
pode ser: proxectos empresariais innovadores ou con posibilidades reais
de xeracións de postos de traballo.
Ou iniciativas ou ideas suficientemente desenvolvidas que aporten solucións ao problema do desemprego.

.

·•

A dotación do certame é de 100.000
pta. Os traballos, dunha extensión
máxima de 10 follas, apresentaranse
baixo plica en CIMO, Curros Enríquez, 19. 32.003 Ourense, antes do
19 de Febreiro de 1999.

O Concello de Verin e a Deputación
de Ourense convocan o prémio de
investigación Xesus T aboada Chivite. Poderán concorrer a esta convocatória traballos de investigación
científica sobre temas, históricos, antropolóxicos e arqueolóxicos, cinxidos ao ámbito territorial que se denominou como Gallaecia. Os traballos, orixinais e inéditos, apresentaranse mecanografados a duplo espazo
baixo plica, cos seus dados persoais.
O Prémio Xesús T aboada Chivite está dotado coa cantidade indivisibel
de 600.000 pta. Os traballos remitiranse ao Concello de Verin; Praza do
Concello, l; 32.600 Verin (Ourense)
antes do 23 de Outubro de 1998.
NAS FRONTEIRAS DO TEATRO
A Universidade de Vigo convoca os
cursos complementares Nas franteiras

do teatro, novas tendéncias na expresión
teatral, coordenados por Manuel F.
Vieites, que ten lugar en Pontevedra,

Joven y Brillante J&B98 convoca o
prémio de Tradicións populares ao
que poderán optar persoas individuais ou colectivas, con idades comprendidas entre os 18 e 35 anos, podendo presentar unha ou máis iniciativas. Cada unha delas describirase nunha breve e sinxela memória
explicativa, cos dados fundamentais
e cos materiais técnicos ou gráficos
necesários para a comprensión da
actividade desenvolvida ou a realizar. As memórias e o orixinal, máis
duas copias remitiranse á secretaria
de Joven y Brillante (Hermanos Béquer, 6-6 2 Drt. 28.006 Madrid), especificando nome e apelidos do autor, fotocopia do DNI, enderezo e
teléfono. A data de apresentación
dos traballos está aberta até o 30 de
Novembro de 1998. O primeiro prémio de Joven y Brillante está dotado
con 1.000.000 pta. e unha escultura
comemorativa. Dita cantidade desti-

PRÉMIO MODESTO
FIGUEIREOO

R.

O Patronato do Pedrón de Ouro
convoca a XXIV edición do Certa-

FERVOR ÜADÁ

l+D E CuLTURA

No Centro Galego de Arte
Contemporánea está aberta
a mostra Fervor Dadá de
Emst Schwitters, fillo de
Kurt Schwister, representante alemán do dadaísmo nos
anos vinte. Producida polo
Sprengel Museum de Hannover, pódese ollar de Martes a Sábado de 11 a 20 h.
mingos e Luns pechado
la tarde.

O Xoves 15 ten lugar a
xomada sobre I+D e Cultura, organizada polo Consello de Cultura Galega. A
partir das 1O h, no Pazo de
Raxoi (2i! planta). Entrada
de balde.

PLA}JTEXAMENTO
DEARBORES
O Museu do Povo Galego
acolle a mostra Plantexamentos de árbares, de dez artistas galegas que se expresan m~diante o tapiz. Ramón Alvarez, Josefina Sedes, Pilar Vallejo, Teresa
González e Elisabeth Salgado son alguns dos artistas
que participantes.

Cabezas ocupo a sala do CaléJÜo de Arquitectos compostelán.

rante estes dias a mostra de
Álvaro de la Vega.

V ARI

CARAMÉS

No Salón Artesonado de
Fonseca está aberta, durante esta semana, a exposición de fotografía de Vari

Caramés.
CARLOS ALCOLEA
O Centro Galego de Arte
Contemporánea acolle a
mostra retrospectiva do pintor Carlos Alcolea, un dos
representantes da figuración
dos anos setenta. De Martes
a Domingo de 11 a 20 h.

THE ÜLYMPIA BRASS
BAND
O Martes 20 ás 20 h, na
Aula de Cultura (Carreira
Conde, 18), actuación do
grupo The Olympia Brass
Band. Incluída na xira de
swing, organizada pola Fundación Caixa Galicia, trae,
tamén, os grupos Zion Harmonizers e Dixie Hummingbirds en próximos días.
}OXE

ÁLVARO DE LA VEGA
Na lgrexa da Universidade
está aberra a mostra loan

Miró litógrafo.

Ficarás por sempre na memória
colectiva de Galiza.

Xosé Antón Brocos
Iglesias
Cedeira. Outono 1998
Consello Nacional do BNG

}AYME MARQUES
A mistura da samba quente
e a bossa nova en clara
complicidade co jazz, a búsqueda de raíces musicais e o
intento constante de atopar
o seu mundo musical caracteriza o facer do brasileiro
]ayme Marques. O pub Dado-Dadá (Alfredo Brafias
19) programa o seus únicos
concertos na Galiza para os
días 13 ao 16 de Outubro.
Pódense facer as reservas
chamando aos telf. 981 591
594 ou 919 020 061. O prezo da entrada é de 2.500
ptas, antecipada 2.000
TERRA TERREMOTA E
SKORNABOIS
O Xoves 15 ás 22 h, terá
lugar na sala Nasa o Desembarco Bravu, apresenta-

Vigo
• EXPOSICIÓNS

ción do terceiro número da
revista Bravú, editada por
edicións Xerais. Apresenta
Pinto d'Herbón e o Coro
de Rozadores, e actuan os
Skornabois e Terra Terremota. A entrada a 500 pta.

]OAN MIRÓ
A Casa da Parra acolle du-

me Nacional de Narracións Breves,

Modesto R. Figueiredo. Poderán tomar parte no Certame todas as persoas de calquer nacionalidade, cunha ou máis obras, sempre que estean escritas en galega, sexan inéditas e non se tefian apresentado a
nengun outro certame. A extensión dos traballos será, como mínimo de cinco follas DIN A-4 e un
máximo de trinta, mecanografadas
a duplo · espazo, por unha só cara.
Os participantes deberán enviar
catro exemplares dos seus traballos
sen remite ou outra forma de indentificación ao seguinte enderezo:
Fundación do Patronato do Pedrón
de Ouro, apartado dos correios
1046, 15.780 Santiago de Compostela, Prémio Modesto Figueiredo. Para a identificación dos autores premiados, ademáis do tftulo, cada
obra ha ter un lema que deberá
constar no exterior do sobre que
contefia os dados do autor e o curriculum vitae que considere oportuno. O prazo de admisión dos traballos remata o 15 de Novembro de
1998. A obra gaf\adora será premiada con 100.000 pta, o xuri poderá conceder dous segundos premios de 40.000 pta. cada un. Maior
información na fundación Patronato do Pedrón de Ouro, Apdo. 1046,
15.780 Santiago de Compostela.+

ÜSINVENTOS

ooTBO
Na sala Temática de Caixavigo está abena a mosrra
Os im.ientos do TBO, composta por cincuenta debuxos, once bustos e catorce
figuras, invención do mestre Franz de Copenhague.
Até o 25 de Outubro.
ÜONZÁLEZ PASCUAL

•MÚSICA

.,.

A Fundación Caixa Galiza e o xornal El Progreso convocan a décimo
t~rceira edición do prémio literário
Anxel Fole. Estabelécese un único
prémio de un millón de pesetas. Poderán optar ao prémio todas as persoas que o desexen, con traballos inéditos, de extensión mínima de cen
follas e máxima de duascentas, mecanografadas a duplo espazo e por unha
só cara, referidos a calquer aspecto da
vida ou da obra de Evaristo Correa
Calderón. Os orixinais apresentaranse por cadriplicado, baixo plica, no
Departamento de Obras Sociais da
Caixa de Galiza, ou no xornal El
Progreso. O prazo de admisión remata
o 31 de Marzo de 1999. Maior información en calquer sucursal de Caixa
Galiza ou no xomal El Progreso.

•XORNADAS

plataforma de vídeo ¡Coidames pódese ollar, o Xoves
15, Videogramme einer
Revolution de Harun Faroclci e Andrei Ujica (Alemaña/Rumania, 1992). O
Mércores 21, The Mystery
of Double Shaving Technology, O mistério da tecnoloxia do afeitado dobre,
clip publicitário dos anos
70. E o Mércores 28, Spin
de Brian Springer (USA,
1995). As proxeccións teñen lugar no taller do Servizo Pedagóxico ás 20 h.

J&B DE TRADICIÓNS
POPULARES

• EXPOSICIONS

A sala de exposidóns do
Colexio Oficial de Arquitectos (Praza da Quintana,
3) acolle a mostra do pintor corufiés Jorge Cabezas.

do!, vídeos sobre a histária e
a relidade. No que queda de

narase á financiación das actividades
ou á posta en marcha do proxecto
gafiador. Cada un dos accsesits, até
un máximo de dez, está dotado coa
cantidade de 100.000 pta. Maior información no teléfono 902 18 00 OO.
PRÉMIO ÁNXEL FOLE .

PRÉMIO T ABOADA CHIVITE

CABEZAS: PINTURAS

A obra
dadaista de
Emst
Schwitters
podémola
ollar no
CGAC de
SANTIAGO.

Escola Universitária de Formación do
Profesorado, do 1 de Febreiro até finais de Marzo de 1999. O curso ten
un límite de 30 prazas, 25 horas lectivas. A matrícula ten un custe de
10.000 pta. Maior información nos
teléfono 986 813 626 ou 986 801 955.

O Mércores 21 terá lugar
no café bar Burbu.r (Algália
de Abaixo, 21) a actuación
do interprete basco Joxe.
Repertório para todos os
gustos, desde Silvio Rodríguez á Polla Records.
NA LÚA
O Venres 30 ás 22,30 h, terá lugar na sala NASA a actua o grupo de folc Na Lúa,
dentro do ll Encontro para a
Normalización Lingüística.
•TEATRO

HIGIÉNICO PAPEL
TEATRO
Do Mércores 21 ao Sábado
24 a sala NASA acollerá ao
grupo asturiano Higiénico
papel teatro, formado en
1996 en Xixón, que porá
en cena o seu terceiro espectáculo j0h!Tel 2 , comédia de enredo inspirada no
Otelo de Shakespeare. Entrada a 900 pta .

,VIVINOO CO ENEMIGO
Na Fundación Caixa Galicia, 1
(Policarpo Sanz 21) encón- ¡
trase a exposición fotográfica de Donna Ferrato adicada aos maustratos ás mulleres e crianzas.
ILMA VILLAVERDE
Na galería Sargadelos abre a
mostra de ceramicas e esculturas da arxentina Vilma Villamil.

Na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixavigo,
podernos ollar a antolóxica
de González Pascual, composta por unha escolma de
máis de 60 obras que percorren o seu labor criativo.
Até o 25 de Outubro.

ARTE XOVE GALEGA
N a Casa das Artes e ncónerase a mom a Arte Xove
Galega. De Mart1:: a Sábado de 11 a 14 h, e de l 7 ,30
a 21,30 h, Doming se fi tivos de 11 a 14 h.
•CINEMA

ROM AXES

No Café Universal (Alfonso XIII, 32) está aberta a
mostra de fotografía de
Carlos Puga, Romaxes. Pódese ollar até finais de mes.
CARMEN FRAGA
Até o dia 27 está aberra,
na Sala de Exposición de
Caixavigo, a mostra de
pinturas de Carmen Fraga.
De Luns a Sábado de 18 a
21,30 h, Domingos e festivos de 12 a 14 h.

LUMIERE
O cine clube Lumiere pr xecta as seguintes fitas : o
Luns 19 }erusalem de Bille
August (Suécia, 1998). E
o Luns 26, Por si no te
vuelvo a ver de Juan Pablo
Villaseñor
(México,
1996), e Grande de Cuba
de Beatriz de Monte (Galiza, 1996). As proxeccións
tefien lugar no Auditório
Caixavigo ás 20,30 h. A
entrada custa 300 pta para
sócios, tamén está disponí-

Exposición
fotográfica
de Donna
ferrato
sobre
maustratos
a mulleres
en VIGO.
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Encruc,illado

Anúneios de balde
• Restauración de móbeis, traballos de carpintaria, talla, tarimas ...
Moncho Piñeiro, rua do Vilar 24 Santiago. Telf 981 581 055.

mulleres e que conta coa colaboración
de Chus Pato e Lupe Gómez. Para
recibilo, enviar selo de 35 pta. a Humilladoiro, Apdo. 816 . 15.080 A Coruña.

• BNG en Madrid, apartado 51.299.
28080 Madrid.

• Alugase en Ponteareas apartamento. Duas habitacións, dous baños,
cociña e comedor. Amoblado. Interesados chamar ao teléfono 929 887 504.

• Gallza Nova en Madrid, apartado
2.057, 28925-Alcorcón Madrid. E-mail
gn emi@ geocities .com. Internet,
http: www.geocities.com/Eureka/Enterprises/5441 /index.html .
• Restauramos calquer cousa de
madeira en Vigo. Acabados antigos,
dourados, policromías. Vernizado a
muñequilla. Conservamos a antigüidade do móbel (estilo e materiais)
Telf. 986 460 901 ou 986 417 321.
• Arrendo dous pisos na Corufia.
Cines Chaplin, 38.000 pta. Os Maios
44 .000 pta. Teléfono 981 122 112.

• O Colectivo poético Sete Naos
acaba de sacar á rua a sua primeira
obra conxunta. Se te interesa podes
recibila escribindo a Inés Meaño Vieites, Os Olmos, 20-36.630 Cembados.
Contra reembolso de 750 pta.
• Buscamos en Vigo compafieiros
de sendeirismo. A ser posíbel parellas entre 40-50 anos para facer excursións polos camiños da província
de Pontevedra. Tamén nos gastaría
receber información dos concellos
que teñen rotas sinaladas. Chamar a
Marisa, teléfono 986 241 516.

•O número 1 de Segrel (Boletín poético da Terra de Ordes) editado pala
Asociazón Cultural Obradoiro da História, dlstribúese de balde. Os interesados poden dirixirse ao apartado
ng 42 15.680 Ordes.
• En Vigo, oferécese moza con experléncia para coidar nenos pola
noite. Perguntar por Clara a partir da
15 h. Teléfono 986 421 526.
• Véndese artesanía feíta con frores
para comercializar tora de Galiza(diademas , coleteiras , pasadores , pinzas ... ). Telf. 986 541 163, palas noites
desde as 22 h. Perguntar por Elisa.
• Arréndase piso en Vigo. As persoas interesadas poden chamar ao
telf. 930 400 925

• Verbo Ubre comunica aos subscritores a parálise da edición da Axenda Alternativa Galega até novo aviso.

• Véndese piano Offberg en bon
estado. Teléfono 986 270 417.
• Camisola coa lénda Independencia! á venda por A. C. Treme A Terra de Galiza Nova, Pontedeume. A
toda cor coas bandeiras das Nacions
sen estado, Galiza, Euskadi, Catalunya , Eire, Sahara ... Cam isola en
negro , todas as tallas. Por 1.350 pta.
máis portes de envío. Encomendas
ao apdo. n2 94 Pontedeume 15.600
(A Coruña) .
• Esquerda Nacionalista-mocidade
ven de publicar o n! 5 da revista Manesquerda. O nacionalismo español
por Xusto G. Beramendi; O antimilitarismo na encrucillada de José Luís Barreira; Entrevista á responsábel das mozas
de E. N-mocidade ... Interesados envíen 200 pta. en selos ao apartado dos
correios 384 15.780 Compostela.

• Merca-se ou aluga-se piano de
segunda man en Santiago. Teléfono
981 897 048. perguntar por Ana
• Alugo piso económico en Vigo a
familia ou estudantes . Amoblado .
Telefono 986 375 575.
• Inglés por nativa licenciada. Clases/traducións. Teléfono 986 436 521 .
• Está na rua o número tres do boletin poético PolpA, do Colectivo Humilladoiro , adicado á poesia taita palas

bel un abono mensa! por
1.000 pta. Maior información no 986 220 910.

A Rede

•

• Vendo canários en lotes de 10-15.
1.500 cada un. Teléfono 986 335 892.
• Vendo gaita con ronco feíto polo
artesán, xa finado, Iglesias Carballu. En perfecto estado . Valorada por
expertos en 100.000 pta. Prezo
50 .000 pta . Teléfono 981 213 803.

•Se queres receber de balde o número O do periódico "Já", com artigas como "quota láctea" entrevista a
Benito Boullosa, secretário da organizaQao antiempacadora de Vila Boa, escrebe aapdo. 342, 32080 Ourense.

• Véndese casa de pedra e madeira de castlf'leiro na Rlbeira Sacra
do Sil. Cociña de leña e cheminé no
salón. Ducha e w.c, dous cuartos e
faiado. Pátio e pequeno terreo. Chamar ao teléfono 988 207 488 e deixar
recado para Maria Reyero. Castro
Caldelas-Ourense.
• Alugaria casa pequena e apartada non moi lonxe de Vigo, para ensaiar grupo de música. Interesan prezos inferiores ás 25.000 pta. Perguntar
por André no teléfono 986 294 183.
• Alcalá de Henares, vendo piso,
tres dormitórios, setenta metros cadrados, perta da estación e da Universidade, tranquilo, sen cargas. 9
millóns de particular a particular. José. Telf. 91 376 07 23.

• Vendo comics a prezos baixos.
Perguntar por António no teléfono
981 241 239 ou escreber solicitando
a lista a: António Lodeiro Zas, r/ Porto
Rico 6, 5g E, 15007, A Coruña.
• Publicado xa o número cero do
boletín literário Alentfa do Colectivo Humilladoiro e colaboradores.
Para recibilo enviar un selo de 35
pta, ao Apdo. 816, 15080 A Coruña.
• Xa está na rua o número 17 da
revista Mocldade que edita Gallza
Nova. Neste nª aparecen artigas sobre o x aniversário de Galiza Nova, as
orixes do Dia da Patria, a banda deseñada na Galiza, a situación da língua, a represión sobre as Mocidades
Galeguistas do 36, entre outros; entrevistas a Lois Diéguez e aos CAE.
Agora podes subscreber-te de balde
enviando os teus dados completos ao
naso local nacional (Santiago de Chile, 28 entrechan direito. 15.706 Compostela-Galiza) e cada tres meses receberás a nosa publicación na tua casa. Le e difunde!.
• A European Elasmobranch Association e Shark Trust busca persoas
na Galiza que estean interesadas no
estudo e conservación de raías e tabeiróns. Para información adicional ou
se queras unirte a nós somentes tes
que escribir a: Sarah Fowler, European
Elasmobrach Association, Nature Conservation Bureau 36 Kingfisher Court.
Nambridge Road. Newbury. Berkshire
RG14 5SJ UK. Teléf. (+44) (O) 1635
550 380, fax 550 230 •

aco l le rá o Ve nres 16 ás
20 ,30 h , a ac tu ación do
grupo de swing The Olimpia Brass Band, co ncerto
incluido dentro da xira orga ni zad a po la Fundación

lizado fisicamente en Ourense, ten unha páxina na que dá conta da estrutura
do próprio parque, escolma os departamento e as empresas ubicadas no mesmo, oferece ligazóns, notícias e servizos
e inclue a posibilidade de cargar oftware de distribución gratuita. t

OCentro Cultural Caixavigo
ven proxectando unha escolma de primeiras realizacións de novos directores
do Estado español. lste Xoves 15 podemos ollar Ma·
má es boba de Santiago
Lorenzo, ás 20,30 h.
•MÚSICA
ÜLYMPIA BRASS BAND

O Auditório Martín Códax
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Horizontal
1. Letras de soga. Bote o ar dos pulmóns con forza e
facendo ruído 2. Feíta con pouca finura. Demostrativo feminino plural 3. Requeriu présa. Argola 4.
Contracción de a máis o. Aleación de cobre e estaño 5. Utensilio de dous ou máis dentes que se usa
para comer 6. Que serve para estender. Ao revés,
unidade coa que se mide a velocidade dos barcos 7.
Demostrativo. Grande extenssión de montañas liga- ·
das unhas ás outras 8. Descanso, lecer. Vou ao chan
9. Nivele, poña a ras. Título dunha obra de Pondal.
Vertical

l. Roldana de guindaste. Úsase nunha expresión
que significa "de acordo con" 2. Metal precioso.
Substancia que se pon no anzol pasra engodo dos
peixes 3. Abreviatura de adxectivo. Rocha metamórfica 4. Coñezas. Escoita 5. Bramidos, ruxidos
6. Pronome persoal. Propón para a súa aceitación
7. Utilizanno. Varro as brasas so forno para a cocedura 8. Ao revés, palabra onomatopeica utilizada para indicar que algo rompeu. Río do País Vasco 9. Bote ar polo nariz con forza para limpar os
mocos. Ao revés, emiten un son.+
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Caixa G ali cia , Swing e n
O utono, n a qu e t a mé n
part iciparán Zion Harmonizers e Th e Dixie Hum mingbirds .
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Rilling interpreta, no
Caixavigo, obras de Schu bert e Bach. Venda de entr a d as no tel é fono 986
238 051.
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Unha decena de mares europeos.

0

LAZARIÑO
DE TORMES

SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO

Teatro do Morcego, dirixido
ÓPERAS PRIMA
DO CINEMA

1
2

Caldo de letras

O Venres 23 ás 20, 30 h,
a Real Filharmonia de Galicia, dirixida por Helmuth

O Parque Tecnolóxico de Gali2a, loca-

5 6 7 8 9

• Busco Traballo. Manolo 981 695 682.

REAL FILHARMONIA
DEÜAL!CIA

PARQUE TECNOLÓXJ(X) DE ÜALlZA
www.ptg/indexg.htm

1 2 3 4

XOAN COSTA
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por Andrés Pazos e Celso
Parada apresenta no Centro Cultural Caixavigo O
Lazariño de T ormes. T erá
lugar o Venres 16 e Sábado
17 ás 22,30 h.
MÁIS SE PERDEU
EN CUBA

O Domingo 18 ás 18 h,
Máscara Produccións apresenta, na Asociación de
Viciños San Paio de Návia, Máis se perdeu en Cuba
de Alfonso Sastre. A actuación incluese no programa Outono teatral organizado polo Concello.
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SOLUCIONS

ÜULLIVER

O teatro negro de Praga,
Ta Fantastika apresenta,
no Centro Cultural Caixavigo, "Gulliver" o próximo
Luns dia 19 ás oito e media do serán. Pódense adquirir as localidades no teléfono 986 238 051. O
prezo da entradas anda entre 1.000 e 2.000 pta.

Vila Nova
de Cerveira
• EXPOSICIÓNS
RuT MARTlNEZ

A galeria Projecto (Pra\:a da
Galiza) acolle, até o 31
deste mes, a mostra de pinturas de Rut Matínez. t

AO CALDO DE LETRAS
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Pedro de Llano, X.A. Corbacho, Ramón Máiz eX. Seoane entre os asinantes do manifesto do Foro Luzes de Galiza

lntelectuais e profesores universitários critican
o caciquismo de Fraga
pendéncia tal dos intelectuais
que provoca que moitos nen sequer se atrevan a asinar un documento de denúncia. "lnteriorizouse tanto o medo a desviarse
da ortodóxia que xa se diluiron
as diferéncias entre a Galiza urbana e a rural", sin ala Bieito Iglesias.

9* PAULA CASTRO

"Máis democrácia para Galiza" é
o lema do Manifesto que veñan
de asinar Xavier Seoane, Antón
Baamonde, Xaquín Alvarez Corbacho, Pedro de Llano, Torres
Queiruga e outros, até completar unha lista de coarenta e dous
intelectuais, no que se critica
con dureza a política caciquil da
Xunta de Galicia. Máis democrácia para evitar que se censuren
os méios de comunicación, que
se concedan subvencións arbitrárias, que se produzan cargas
policiais contra intelectuais, que
se d~an as prazas de oposición
aos tillos de cargos do PP, que
se siga dependendo dos favores
do cacique ou que só se financie por un ano ás universidades.
Estas son algunhas das denúncias que asinan tamén Suso de
Toro, Bieito Iglesias, Henrique
Monteagudo, Manuel Rivas, Dores Vilavedra, Antón Patiño, Ramón Máiz e Menchu Lamas.

••

En tempos, a influéncia do cacique circunscribíase á sua aldea
ou á sua vila, aponta o autor de
Vento de seda. Un sistema de
relacións que adoitaba caracterizar os vencellos co poder nas
zonas rurais. Sen embargo, ese
comportamento transpasou os
límites do agro para afortalar as
redes de dependéncia ex istentes extendéndose tamén ao
ámbito urbano nunha nova
modalidade que calif ica de
"clientelismo totalizante".

O Manifesto do Foro Luzes de
Galiza, apresentado o pasado
Venres en Santiago ten como
obxetivo "rachar coa lei de siléncio" imposta desde o poder,
promover o debate na sociedade civil e propiciar un cámbio
de mentalidade que permita superar o "clientelismo totalizante", instalado na administración.
"O teléfono do conselleiro de
Cultura é máis milagreiro que o
de Aramis Fuster'', afirma o escritor Bieito Iglesias, "cunha soa
chamada é capaz de sofocar os
lumes nos méios de comunicación". Servíndose deste exemplo retrata o funcionamento
dunha administración esclerotizada desde a chegada de Manuel Fraga ao poder en 1989.
Os exemplos aos que recorren
os asinantes do Foro Luzes de
Ga/iza para debuxar a situación
son moitos e variados. "Non hai
dimensión algunha do país que
se poida substraer'', explica o ti-

A. PANARO

lósofo Antón Baamonde, "o caciquismo tradicional transformóuse neste novo clientelismo". Baamonde asegura que Galiza é o
único território do Estado onde
"as redes clientelares se poden
extender coa capilaridade coa
que o tan na Galiza", reproducindo o reparto de favores que
caracterizaba o funcionamento
da administración na "España
da Restauración". Lembra Baamonde a obsesión do poder político e nomeadamente do PP,
por amasar un país no que todo
transcorre sobre "augas mansas" e que obriga a silenciar
canta posíbel polémica ou con-

tradicción se poida dar coas directrices políticas estabelecidas.

Novo caciquismo
Os promotores do Manifesto record a n o recente conflito do
CGAC e a carga policial contra
os intelectuais que se manifestaban na porta do centro despois
da decisión da Xunta de destituir
a Gloria Maure. "É o único país
no que se produce unha carga
policial en contra dunha manifestación a favor das avangardas artísticas", asegura Baamonde, como tamén é o único país do seu
contexto no que se dá unha de-

Consideran que o obxectivo percurado é o de impedir unha perda de control da sociedade que
"paria fin á tremenda minoría de
idade á que sempre se viu abrigada a parte máis feble da sociedade galega". De aí que cando se outorgan subvencións á
prensa -desde o "partido mediático único"- se faga seguindo critérios arbitrários ou que se manteña a directriz de darlle un pouco a todos, para que ninguén levante a voz en contra dos que
se ven máis beneficiados, nomeadame nte determinadas asociacións de empresários, de mulleres rurais ou amas de casa.
De aí que se manteña á universidade cun plano de financiamento anual para que non se
poida manifestar en contra de
nengunha das políticas deseñadas desde a administración se
quer manter o nível de financiamento en anos posteriores. E de
aí tamén que desde unha administración se poida argumentar
que os filias dos "pro-homes do
PP" están máis preparados que
os demais para gañar unha praza de oposición en calquera das
administracións públicas.+

VOLVER AO REGO

OFERTA ESPECIAL DESTINOS TURÍSTICOS
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Baltimore •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87.000 pta.
Miami ........................................... 89.000 pta.
Dayton ••••••• ................................ 114.000 pta.
Honululu .................................... 173.000 pta.
NEW YORK ................................... 77.000 pta.
Jndianapolis ................................ 114.000 pta.
Singapore ................................... 119.000 pta.
Bogotá .......................................... 98.000 pta.
Quito .......................................... 124.000 pta.
Montevideo ................................ 134.000 pta.
Santiago de Chile ....................... 112.000 pta.
BUENOS AIRES ............................ 112.000 pta.
Sofia ............................................. 81.000 pta.
Johannesburg ............................. 117.000 pta.
Sáo Paulo ..................................... 95.000 pta.
Rio de Janeiro ............................... 95.000 pta.
London ......................................... 36.000 pta.
México ......................................... 99.900 pta.
Guayaquil ................................... 124.000 pta.

Toronto ........................................ 75.000 pta.
Milano .......................................... 66.000 pta •
Amsterdam .................................. 55.000 pta.
Berlin ........................................... 63.000 pta.
CARACAS ...................................... 98.000 pta.
Compenhagen .............................. 62.000 pta.
Edinburgh .................................... 67.000 pta.
Helsinki ........................................ 62.000 pta.
Guadalajara, México cidade, Tampico, Vera·
cruz, Nassau, Guatemala cidade, Managua,
Panamá cidade, San José de Costa Rica, San
Salvador, Lima, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Sáo Paulo, via New York •• 117.000 pta.
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on podemos vivir con
el, pe.ro tampouco podemos vivir sen el. Din
os seus cronistas que Michael
Portillo, o político conservador
británico, fillo dun exiliado republicán español, deixou caer
"eu non serei presiden te do gobem o porque me chamo Portillo". O caso de Michael Portillo é máis que interesante, mesmo os seus críticos conceden
que cando perdeu o seu pasto
de parlamentario, había algo de
home de estado na maneira en
que aceptou a súa derro ta. A
fotografía de cando se deron os
resultados no seu distrito, o seu
rostro serio e imperturbable, e a
faciana incrédula e abraiada do
xove candidato, vencendo nun
distrito conseryador, apareceu
na prensa con tinuamen te como símbolo da terrible derrota
que viña de receber o partido
conservador. Se fo¡ un grande
golpe para o conservadores,
posiblemente foi mai r para
Michael Portillo. Afastado do
parlamento, e por tanto da posibilidade de optar a dirixir o
partido, a cabeza máis carismática do bando mái de dereitas
do partido conservador, retirouse a úa vida privada para
reflexionar. Producto dese tempo de reflexión fo¡ unha erie
de televi ión para Channel 4
onde conta a súa vi ión do partido conservador, e ata e atreve a falar das súas raigames españolas e da súa visión de Europa. Mentres o partido conservador continúa pensando que
os laboristas conseguiron con
babeas estrataxema algo que
lles pertence a eles por nacencia, o poder; Michael Portillo é
o único que se emerou e encaixou a derrota, e egue endo
único político conservador,
que despois do fracaso, emella
ter medrado e hai un certo aire
de rexurdir pers al, non ' político, na súa reentrada n ámbito público. A firmeza das úas
ideas conservadoras e euro cépticas, seguen inamovible .
Pero o eu di ur
ar n
do eslógan cara á galería a er
mái intelectuais e d p lític )
con miras de futur . O nen
británico c n apelid
pañol
que oñaba con ser pre i<l nt
conservador do Reino Unid ,
seg ue soñando, moito an
despois, que a pesar do eu apelido, quen sabe .. . •
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ai pouco tivo lugar en
Astúrias o debate sobre
"o estado da rexión" .
Nas Cortes celébrase o debate
sobre "o estado da nación".
Nengunha forza galega defende hoxe a denominación de
"rexión" para o naso pafs, pero
PP e PSOE tampouco se atreven coa de "nación", de modo
que o que ven de celebrarse no
Pazo do Ha rreo é algo que leva un nome tan etéreo como o
de "debate da autonomía". Xa
o din nos telexomais: "N a nasa autonomia ... ", un eufemismo no que se reflexa unha das
claves da re alidad e actua l: o
medo a chamarll e ás ca usas
polo seu nome. •

